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Kerti iskolákat!
Minden vonalon a szabad felé 

való töretést tapasztaljuk ezidőszerint. 
Mint uj és szokatlan jelenség termé
szetesen akadtak magyarázói is, 
amelyek közül legelfogadhatóbb az, 
amit Pikier Gyula tanár mond egyik 
munkájában, hogy t. i. ez a törtetés 
nem egyéb, mint visszahatás a falak 
közzé való beszorultság ellen a kul- 
tivált embernek a vágya olyan éle
tet élni, mint amilyent őseink éltek. 
A világárusok körzetébe nem mes
terségesen, hanem természetes folyo
mányként illeszkedik kertváros, a 
város maga üzleti és gyárvárossá 
alakul lassan át, a közlekedési esz
közök javultával és gyorsaságával 
pedig az emberek kifelé gravitálnak 
ki a szabad természetbe, hogy embe
ri és ne vakond életet éljenek.

Az ókori népek elkultiváltsága 
után is ilyen fajta reakció keletke
zett. ők már szinielőadásaikat is nyi
tott amphiteatrumokban tartották és 
ez átszármazott a mai generációra, a- 
mely a nyári hónapokban már sok

felé nyitott aránákhan hallgatja 
nemcsak a klassikus darabokat, ha
nem a moderneket is. A sport amely 
legújabb időben olyan nagy lendüle
tet vett, szintén erre a szabadságra 
való tülekedésre vezetheiő vissza. 
Közel fekszik a gondolat, hogy ezt 
a természetes hajlamát a kulturem- 
bernek egy más térre is átvigyük, a 
közoktatásra. Ma még csak a fejlő
dés kezdetén vagyunk, de az kezdet 
annyira biztató, és minthogy a sza
badban való oktatás, a kerti iskola, 
természetes szükséglete a kulturem- 
bernek, egészen biztosra vehetjük, 
hogy azok a kerti iskolák, amelyek 
már a fővárosban is örvendetes mó
don tért hóditanak, nem maradnak 
elszigetelve. Berlinből jön a hir, hogy 
a szabadban való oktatásnak egy 
nagy mecénása akadt, aki kevesebb 
mint 5 millió márkát, a mi pénzün
kön 6 millió koronát adott át a pol
gármesternek azzal a célzattal, hogy 
a gyermekek közül annyit, amennyit 
csak lehet vezessenek ki a szabadba 
és ott az Isten szabad ege alatt ta
nuljanak. Már Berlin közvetlen köze

lében egy uradalmat is vásároltak 
ebből a pénzből. A tanulók ide köny- 
nyen jutnak el a fővárosból, tiszta 
levegőt szívnak, a nap egyik nagyobb 
részét ott kinn töltik, sporttal és já
tékkal és sétálgatva tanulással tölt
ve a napot.

Egy nagy német kritikust, Kerr 
Alfrédet a minapában megkérdezte 
valaki, hogy mit köszönhet az isko
lájának.

Azt köszönhetem — mondta a 
kritikus — hogy megtudtam, misze
rint boldogulni az életben nem az
zal lehet, amit a könyvből tanultunk, 
hanem amire magunktól rájöttünk. 
Én rájöttem arra, hogy semmi egyéb 
nem használ az életben, mintha ön
magunk értékét felismertük és a mo
dern iskolának ne is legyen egyéb 
célja, mint az, hogy a gyermekeket 
önállóságra nevelje. Önállóságra 
olyan értelemben, hogy a gyermekek 
iskolai segítség nélkül is tovább fej
lesszék a maguk sajátos egyéniségü
ket. Ezt pedig, ha nem is éri el, de 
az ideált megközelíti a szabad isko
la, ahol a tanító csak előad, a fiú
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Az élet művésze.
I r ta : Törkönyi Arnold.

Az emberi társaságok vegyes elemei 
között találunk néha oly egyéneket, akik 
kiválnak a tömeg szürke egyhangúságá
ból s föléje kerülnek annak, nem képzett
ségük, nem tehetségük, hanem sajátos 
egyéniségük folytán. Az ilyenekből nem 
lesznek nagy emberek, nincs is arra am- 
bitiójuk. de valami érdekes, vonzó jellem
vonásuk révén életük folyamán felemel
kednek, csováltatnak s mint az emberi
ségnek jutott különleges ajándékként 
szerepelnek. Hivatásukat teljesen betöltik, 
ha mások életébe beleolvadnak, hogy 
azon drágaköveknek a csillogását, melyből 
egyéniségük össze van rakva, mások is 
élvezhessék.

Az életnek ilyen remeke volt Cserjei 
László. Neki nem voltak érdemei, nem 
volt rendkívüli tehetség. Az ő élete oly 
finoman kapcsolódott környezetébe, oly 
lényeges alkatrészét képezte annak, hogy 
ha ‘kilép belőle, az egész elveszti lükteté
sét, melegét és elemeire bomlik szót. Az

emberekkel való visszonyában oly éles 
pontossággal találta el a kellő formát, és 
kifejezést, melyben megnyilatkozzék, hogy 
a jártas pszichológus nem lett volna 
képes erre: nála mindez önkéntelenül 
egyéniségéből folyt. Volt benne valami, 
mi az emberre a költészet, a zene hatását 
tette, valami sejtelmes gyönyört váltott 
ki mindenkiből, őt nem volt szükséges 
megérteni, vele érzelmi resonantiaba 
kellett jutni, ha ez sikerült valakinek, 
megtalálta benne a maga költészetét. A 
szép külsőtől kezdve a természet belé 
helyezze mindazokat a képeségeket és 
tulajdonságokat, melyek kivétel nélkül 
csaknem mindenkitől a művészi gyönyört 
váltják ki. Ő egyszerűen azért volt itt, 
hogy jelenlétével kellemet és bajt vigyen 
mások életébe. Szép fiú volt, fiatal s 
rajongóan szerelmes az életben. Habár 
egyéniségének ezen alapmotívumát érezte, 
nem volt teljes tudatában annak a hatás
nak, melyet mindenkire gyakorolt. Szerel
mi visszonyait a maga specifikus egyéni
ségéből kifolyólag elegánsan, kifejezéstel
jesen élte le. Az élete szép volt, nemis 
lehetett más zavaró hatás nem rontotta 
meg, azonban híján volt az igazi a mély 
érzésnek is. De ez jelleméből következik:

gyönyörködtetni, az élvezeten átsuhanni, 
anélkül, hogy az melyet nyomot hagyjon 
maga után, csak így lehetett ő érdekes. A 
természet elrontja legszebb művét, ha e 
tulajdonságok mellett lelkét ügy formálja, 
hogy az a mély és fájdalmas benyomá
sokra érzékenyen reagál. De a természet 
úgy látszik megirigyelte remekét és beléje 
oltott egy erős szenvedélyt, hogy az 
csalódáshoz vigye és igy a benne rejlő 
tökélyt majdan összetörje. Most útjába 
vetődik egy leány, kit egy előtte eddig 
ismeretlen szenvedélyességgel szeret meg. 
Szerelmes lett mint egy melyérzésű költő 
s ez a szerelme egyéniségével teljesen 
összetörött. Mindazonáltal nem vesztette 
el érdekességét, sőt ez egy újabb drága- 
gyöngyként illeszkedett lelkivilágába, 
melynek fénye egyenlő melegséggel ért 
mindenkihez, de legtüzesebben, iegragyob- 
ban szerelmesének csillogott. Nem lévén 
költő, érzelmeit nem tudta leírni, hanem 
a belőle előtörni vágyó művészi erő 
szerelmének plastikus és kifejezésteli át
élésében nyilatkozott meg. Magda kinek ő 
nem is tudott volna nevet adni szemében 
a magasabb tökély revelatiójának tűnt 
fel. Enyhe nyári estéken sokszor sétáltak 
együtt, vagy ültek a szöllő befutotta lu-



pedig csak jegyez, feljegyzi azt, ami 
őt legjobban érintette és ez legyen 
a föladata, nem pedig a tankönyv
ben kijelölt oldalok.

Oldalok szövegét bemagolni, 
magyartalan és mester kélt stílusban 
megirt dolgozatokat szószeri nt agy ve
lőbe vésni, nehezebb munka a íavá- 
gásnál. Nehezebb és lelketőlőbb olyan 
munka ez, amit még büntetésből 
sem szabadna a gyermeknek elvé
geznie. Ez nem, hogy fölnyitná a 
gyermek szemét, nemhogy fejleszte
né agybeli képességeit, hanem leront
ja azt, amit a természet felépített.

A kerti iskola hivatva van ar
ra, hogy a nyomasztó nyűgöt egy
szerűen megszüntesse a gyermekne
velésben. A kerti iskolában, mint a 
görög bölcsökjskoláiban kint a sza
badban kérdés és felelet és dialog 
formájában tanítják a gyermekeket 
mindarra, amit tudniok kell az élet
ben. Akinek az egyik vagy másik 
tárgyhoz van nagyobb hajlandósága, 
annak módjában áll ezt a hajlandó
ságot fejlesztenie. A tanító ügyel reá, 
hogy az parlagon ne maradjon és 
gondoskodik róla, hogy a gyermek 
jókedvvel és ne muszájból tanuljon. 
Egy oly nemzedéket fog nevelni a 
kerti iskola, amely életének legele
jén már magába szívta a természet
tel a friss levegővel együtt a sza
bad, önkéntelen tanulási módot, az 
élethez, fiatalsághoz való örömet, a 
szabadságot és a kényszer gyülőle-
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gasban, elmerülve abba a gyönyörbe 
melyet egymás közelségének érzete feléb
resztett bennük.

Egy este László szokatlanul érzelgős 
tüdeje idegesen dolgozott s Magda képe
sen szívta magába lihegését melyben 
szerelmének visszafojtott szenvedélye tört 
elő. A föld s a növények szerelemmel 
ittas párákat gőzölögtek ki, a lugas leve
gője telítve volt a két fiatal lény szerel
mének kisugárzásával; mindez Lászlóban 
még inkább fokozta a rendkívüli vágya
kozást s a kielégitetlenség érzését. Ma 
több tűzzel csókolta s nagyobb erővel 
ölelgette a leányt, akit a fiú szerelmének 
szokatlanul erőteljes megnyilatkozása 
megfélemlített. Azelőtt nem volt ő ilyen, 
több lágyság, több nőiesség vegyük öle
lésébe. Valami kitörni vágyott belőle s ő 
nem leírta ezt sokáig visszafojtani, a kar
jai közt levő női test formája felingerelte, 
a női bus és vér melege megragadta 
érzékeit, idegeit felcsigázta s vitte magá
val ellenálhatatlanul annak élvezésére. Az 
eszményies érzelem melyet a leány alak
ja felkeltett benne kiszorult öntudatából 
s helyét a női test illata és bársonyos 
tapintata foglalta el. Az ieeálnak lelkében 
visszatükröződő képe elvesztette glóriáját 
s ő asszonyi nőt látta. Benne a férfi 
tomboló szenvedélye megnyilatkozni vá
gyott s ő levetkezve minden érzelem 
külső illúziót vad kéjjel ragadta meg a 
hozzátapadó leányt. Magda megijedt ettől 
s felfogva a helyzetet melybe jutót min
den erejét megfeszítette, hogy László

I tét. Ilyen generáció kell a jövőnek, 
olyan társadalom kell amely tudja 

I azt, hogy mit jelent szabad ember- 
! nek lenni. Ezt várjuk a kerti isko

láktól, amelyek mostanában még 
csak szórványosan mutatkoznak, de 
amelyek gyarapodni fognak okvetle
nül, mert parancsoló szükség van 
rá: a gyermek testi és szellemi jó
karban tartása követelik ezt igy és 
ez az idősebb generációra nézve kö
telező.
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HÍREK.
— Halálozás. Tegnap délután 2 óra 

körül 4 heti kínos szenvedés után jobb 
létre szenderült Hü b s c h  Mária székely- 
kevei áll. tanítónő. Nevezett már a kará
csonyi ünnepek kezdetével gyengélkedett 
s azóta állapota folyton sulyoskodott, ügy- 
annyira, hogy pár nappal ezelőtt már esz
méletét is teljesen elvesztette. Szülei és 
testvérei a legutolsó percig reménykedve 
állották körül a nagybeteg ágyát. Tegnap 
azonban minden remény szertefoszlott. Te
metése vasárnap d. u. lesz a r. kath. egy
ház szertartásai szerint.

•= Kinevezés. A pénzügyminszter 
S c h ä f f e r  Flodung Ignác adóhivatali 
pénztárnokot ebben a minőségben és jelen 
állomáshelyén való meghagyása mellett a 
VIII. fizetési osztályba nevezte ki.

— Uj tartalékos tisztek. A honvé
delmi miniszter Dr. Korek Aurel helybeli 
ügyvédet és Paull Gyula helybeli születésű 
de jelenleg az „Osztrák - Magyar Bank“ új
vidéki fiókjánál működő bank hivatalnokot 
tartalékos hadnagygyá neveztt ki a nemrég 
felállított honvédtűzérséghez.

=  Baleset. A helybeli polgári leány
iskola kiváló tanárnőjét Né m ed у Anna

karjaiból kiszakíthassa magát. De a fiút 
ez még jobban felingerelte s annál inkább 
vágyott őt hatalmába keríteni. Magda már 
azon volt, hogy teljesen elgyöngüljön és 
így a fiú hatalmába kerüljön, midőn 
ebben az állapotban anyjának közeledő 
hangja zavarta meg őket, melytől László 
visszatántoródott és eleresztette prédáját.

Kábultan hagyta el a lugast s be 
sem várva az asszonyt haza ment. Elő
ször nyomasztó tompultság fogta el s 
mikor ez elmúlott a legkülönbözőbb érzé
sek tódultak öntudatába úgy, hogy nem 
tudta melyiknek adjon helyet. A végsőig 
feszitett sóvárgás után a váratlan megza
varás teljesen elnémította benne a kielé
gitetlenség érzetét s egész eljárására már 
csak undorral tudott visszagondolni. 
Amint lelkiállapota aztán lassanként hely
reállott, érzelmeibe valami boldogság 
vegyült, amit árnyékként egy fájdalmas 
utóérzés kisért. Boldoggá tette ez a tudat, 
hogy szándéka nem sikerült, úgy érezte, 
visszanyerte ezáltal eddigi szerelmének 
minden szépségét és tisztaságát. A leány 
tehát eszményileg szereti a kéjsovárgás 
legkisebb nuanceától ment, megtudta 
védeni; szűziességet, érintetlenségét meg 
ő vele szemben is. De ezen gondolatai 
közé beletúrta magát a másik a fájdalmas: 
miért is tette ő ezt miként is fogja hibá
ját helyrehozni.

Nem merte Magdát felkeresni, túlsá
gosan szégyelte volna magát előtte s 
folyvást üldözte az a gondolat, hogy 
valamikép bocsánatot kérjen tőle. A glória
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kisasszonyt kellemetlen baleset érte, amen
nyiben a pénteki korcsolyázás alkalmával 
a jégen elesvén, könnyebb természetű 
lábmegrándulást szenvedett s igy néhány 
napig kénytelen a szobát őrizni.

=  Táncvizsga. F. hó 3.-án volt a 
Sourou Pál tánctanitó által rendezett tánc- 
tanfolyam befejező vizsgája a „Magy. kir. 
szállodában,“ amely Mtogatottság tekinte
tében kiváló sikerű volt. A táncprodukci
ók is teljesen eredményes munkát mutat
tak. A szülők a nálunk nagy népszerűség
gel bíró tánctanitónak a vizsga végén 
hálás köszönetüket fejezték ki.

Volt világpósta is. A leányok közül 
a legtöbb levelozőlapot kapta Szmollény 
Rórzsika és Klein Györgyike úrleányok, 
a fiuk közül pedig Ambrus Géza polg. isk. 
IV. o. tanuló.

=  A szerb dalárda mulatsága. Csü
törtök este, a gör. kel. karácsony másod 
napján a „Központi szálloda“ termeiben 
rendezett műkedvelői előadással összekö
tött hangverseny élénk érdeklődés és lá
togatottság mellett folyt le. A műsor három 
számból állott.

Az első szám a szokásos karácsonyi 
ének volt a vegyes kar által előadva. Ehhez 
a nyulfark hosszúság karhoz nem igen szól
hatunk hozzá legfeljebb annyit, hogy elfo
gadható volt.

A második szám egy tisztán a féfikar ál
tal előadott és tenorsolóval spékelt kiváló 
értékű kar volt, amely azonban némi csaló
dást okozott. Nem a betanítás és dirigálás, 
avagy az énekesek tudásának hiánya miatt, 
hanem egyszerűen a h a n g a n y a g  e l é g 
t e l e n s é g e  miatt. Hol vannak azok az 
érces jó tenorok és azok a régi dörgő bas- 
susok ? Azután az egész karban nem volt 
semmiféle tűz, temperamentum. Csupa ál
mosság és unalom. Kár, hogy azok, akiknek 
volna hangjuk, kényelmi szempontból nem
törődömségükkel tündökölnek és az ének-

mely az érzéki pillanat hatása alatt eltűnt 
most ismét körülvette az ideált s még 
értékesebbnek még fénylőbbnek látszott. 
Végre megtalálta a formát, mellyel kien
gesztelje. Levelet irt szépet, kedveset, 
telve még mindavval a szerelemmel mely 
csak az ő varázslatos egyéniségéből foly
hat, ami bájos, vonzó megigéző énjében 
volt mind vissza tükröződött e levélből. 
Elmondotta benne, hogy mennyire utálja 
magát, hogy le tudta tépni magáról azt a 
eszmei réteget, melyen át szerelmesét 
mindég nézte, hogy aljas érzékiségének 
adjon helyet. Megátkozza még a gondo
latot is, mellyel szűzi tisztaságát megérin
teni próbálta. Végtelenül örült, hogy 
Magda vissssautasitotta, most képes lesz 
őt még jobban szeretni, mert alakja abban 
a fényben mely körülveszi még inkább 
emelkedni fog. Bocsánatát kéri, hiszen 
őmaga már oly mélységesen megbánta 
tettét s hesonló esetnek a gondolata sem 
fog hozzáérni.

Egy hét múlt el ez eset óta és ő 
levelét kisimogatta, újra megujra átolvas
ta élvezve benne érzelmeinek szépségét 
és platonikus fenköltségét. Ily sentimentá- 
lis hangulatban levelet kap Magdától. 
Aggodalommal bontja ki abban a félelem
ben, hogy a leány végleg szakítani akar 
vele. Szakításról nem volt benne szó, egy 
rövidke Írás volt az egész mely szerelmet 
hirdetett, mindent feláldozó szenvedélyt 
szerelmet. „Már egy hete nem találkoztunk 
s ha az még sokáig igy tart érzem, hogy 

1 nem bírom ki tovább. Azt súgja nekem
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karral nem tőrödnek. így azonban nem le
het egy kart fenntartani és fejleszteni. Ha 
azonban kritizálásról van szó, akkor kórus
ban ütik a karmestert, mint aki — szerin
tük — mindennek az oka. Kényszeríteni 
senkit sem lehet, ha nincs meg benne a 
kellő ügyszeretet.

A harmadik szám az egyfelvonásos 
színdarab előadása egy szereplő kivételével 
nagyon is sikerültnek mondható. A darab 
jeles alakjait a műkedvelők legtöbbje igen 
helyes felfogással és sikerrel ábrázolta s az
ért a közönség hálás tapsaiban meg is kap
ták a jól megérdemelt erkölcsi jutalmat. Az
után tánc következett. Mit Írjunk erről? Az 
első négyest vagy 60 pár táncolta, ami a 
mulatság jól sikerült volta mellett szól.

=  Körvadászat. A múlt héten volt 
a kevepallósi körvadászat, amelyen 12 
puskás részvételével 120 nyulat ejtettek 
zsákmányul.

=  Újabb táncvizsga. Tegnap este 
volt a többnyire iparosokból és kereske
dőkből álló II. tánccsoportnak vizsgája, 
amely látogatottság és jó kedv tekinteté
ben semmi kívánnivalót nem hagyott 
hátra.

=  Figyelmeztetés. Mindazok, akik 
a f. évben a kevevárai kaszinó újságjaira 
és hetilapjaira, mint a l b é r l ő k  reflek
tálnak, jelentsék be ezen szándékukat Wen- 
ner Ferenc könyvtárosnál.

Napilapok: Az Újság, Budapesti Hír
lap, Pesti napló, Pesti Hirlap, Magyaror
szág, Magyar Hirlap, Az Est, A Nap, Te
mesvári Hirlap, Die Zeit, Pester Loijd.

Hetilapok: Vasárnapi újság, Uj idők, 
Századok Legendái, Nyugat, Magyar Fi
gyelő, Borszem Jankó, Kakas Márton, Leip
ziger Illusztrierte Zeitung, Meggendorfer 
Blätter, Fliegende Blätter, Tolnai Világlap
ja.

=  A helybeli csapadék 1913-ban. Az 
1913 évi csapadék, mely 114 szer eső és 
26 szór hó alakjában fordult elő s amely
nek évi összege 746*8 a következőképpen

valami, hogy nem kellett volna úgy ellent 
állanom, hiszen annyira kérette magát, 
másodszor úgy sem lennék képes vissza
utasítani. Jöjjön . . . .  jöjjön minél előbb.! 
Ez volt a levél tartalma és ez Lászlót 
teljesen letörte. Mindaz, mi őt nehány 
perc előtt oly boldoggá tette, amiben meg
találta a maga idealismusát most lerom
bolva, éppen azáltal, kiben minden gondo
lata, minden érzése összpontosult. Mint, 
aki mindazt elvesztette, amit szeretett, 
amiért rajongott, ami életének főszépségét 
kópezte: az asztalra borult s gondolatok 
nélkül átengedte magát fájdalmának. 
Majd eszébe jutott önmaga sajátos vonzó 
egyénisége s forró könnyek peregtek le 
arcáról, sírt mert ezt az utolsót ami az 
életben még meghozhatja számára a bol
dogságot ezt megakarta menteni magának.

Nem bírta már megmenteni. Nagyon 
mélyen érzett 6, túlságosan csalódott ide- 
alismusában ahhoz, hogy egy ilyen rend
kívüli egyéniség mint az övé, megtartsa 
ruganyosságát és érintetlenül maradjon 
eddigi tökéletességében. Magdával ezután 
még sokszor találkozott; ideálját elveszte
tte ugyan, de megtalálta benne az asszo- 
nyi nőt, kj) második kísérletét már tény- 
nem utasította vissza. László fascináló 
egyéniségének drágakövei elvesztették 
csillogásukat, a varázsa megszűnt, a 
zománcz mely olyevonzóvá tette lepattog- 
zott róla s kivetkezett belőle a köznapi 
sablonos nővadász.

oszlik meg: jan. 77, febr. 16*4, márc. 14*2, 
ápr. 81*2, máj. 126*6, jun. 101*1, jul. 109*2, 
aug. 57*4, szept. 61*1, okt. 19*5, nov. 46*9, 
dec. 36*1. Eszerint az évi maximum má
jusra, a minimum márciusra esik.

A napi periódus: eső alakjában (51*2) 
május 7-én, hó alakjában (37*9) április 14- 
én érte el maxiumát. Az 1912. évi csapa
dék összesége 893*9, tehát több, mint az 
1913. évé. Mindkét évnél sokkal szára
zabb volt az 1911 év, midőn ugyanis csak 
454*3 volt a csapadék.

=  Lábrakelt gabona. Paull Sándor 
gőzmalom tulajdonos polgártársunkat az 
utóbbi időben egy a maga nemében iga
zán páratlan és kellemetlen meglepetés 
érte.

összes alkalmazattai a fűtő kivételé
vel saját henyér adójukat állítólag hűtle
nül meglopták.

Az összes alkalmazottak már el van
nak bocsájtva és helyettük újak munkába 
állítva.

A helybeli csendőrség már a nyomo
zást a legszélesebb mederben folytatja és 
már igen sok bizonyító adatnak jött a 
nyomára.

A hűtlen molnárok kihallgatása még 
egyre tart.

— A székelykevei Rákóczi asztal- 
társaság tegnap este a „Függetlenségi és 
48-as Kör“ termeiben, a szegény iskolás 
gyermekek felruházására jótékonycélú 
táncvigalmat rendezett. A befolyt felíilfi- 
zetéseket jövő számunkban közöljük.

=  Népies felovasás. Az analfabéta 
tanfolyam vezetősége által f. é. január hó 
4-én azaz múlt vasánapon tartott felolva
sásra az érdeklődő hallgatóság — mond
hatni — reményen felüli számban jelent 
meg.

Képviselve volt a község lakósága 
közzül minden nemzetiség, de főleg a ma
gyar. A csaknem zsofolásig megtelt terem
ben igen élénk volt az érdeklődés, és nagy 
a kívánsága felolvasás iránt.

A felolvasás tárgya volt a magyarok 
eredete és a hősmondák.

Ezen érdekes tárgyú felolvasás csak
nem egy órakor ért véget, a mikor is a 
hallgatóság általános derültséggel, meleg 
kézszoritással — a jövő felolvasás időpont
ja után érdeklődve — távozott.

A következő felolvasás mához egy 
hétre, azaz január 18.-án d. e. 10 V2 óra
kor lesz.

Előre is felhívjuk az érdeklődő kö
zönség figyelmét erre, mint olyanra, mely 
ének és szavalattal egybekötve remélhe
tőleg kitűzött céljának még inkább meg- 
felelend, amennyiben az érdeklődési ézzel 
is fokozva, néhány igazán kellemes percet 
óhajt közönségünknek nyújtani.

Ragadd meg az alkalmat ki barátja 
vagy a haladásnak.

=  ízléses, örömetszerző karácsonyi 
ajándékot mű- és dísztárgyakban, perzsa- 
szőnyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
ezüstárúkban, egész finom bőrdiszműárú- 
kat, bőröndöket, igen olcsó alkalmi árak 
mellett csak S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár 
Belváros, Merczy-utca (Telefon 11-77) 
lehet beszerezni.

=  Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok

ablak roleták, redőnyök, mosdóasztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

9579/913 tlkvi. szám

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

hatóság Crveni György pancsovai lakos 
javára 91 kor. 06 f. tőke s jár. a még fel
merülendő költségek kielégítése végett az 
1881 évi LX. t.-c. 144 és 187 és az 1908 
évi XLI t.-c. 27 §-ai alapján és 146 §-a 
értelmében Scherzinger Károly kevevárai 
lakos ellen a fehértemplomi kir. törvény
szék területén fekvő Kevevára községben 
és kevevárai 2278 sz. betétjében felvett:

A I. 1656 hisz. ház 456 öisz a ud
varral a beltelekben 122 n.-öl és 1656 
hrsz. kert a beltelekben 88 n.-öl V2 része 
2205 kor, és 50 fill, becsárban, mint Dr. 
Bartulov Gáspár kevevárai lakos utóaján
lattevő által Ígért összegben az árverést 
elrendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés a kevevárai kir. 
jbiróság árverés termében 1914 évi 
februát hó 2 napjának d. u. 8 órájakor 
fog megtartani a következő úgy a tlkvi. 
hivatalban mint kevevára községben kifüg
gesztett 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 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 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 lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi dec. hó 4-én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyutárból

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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9241/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

llkv. hatóság Dr. Sajóviz Sándor pancso- 
vai ügyvéd által képviselt Bogityev Zsiva 
dolovai lakos végrehajtatónak Zsivojno- 
vics Krisztina delibláti lakos végrehajtást 
szenvedett ellen 166 kor. tőke, ennek 1907 
évi augusztus 21-től járó 6% kamata 69 
kor. 40 f. eddigi 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 annak fettételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község VI 941 lapsz. tlkvben. fog
lalt következő ingatlanok. 345 számú ház 
és 200 n.-öl házhely 1231 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát 
községházánál 1914 évi j a n u á r hó 
22 napjának d. e. 9 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint D e 1 i b 1. 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 ingatlanok 
pedig a kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban, 
kiküldött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik.

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.

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.

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

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

9292/1913 tlkvi szám.
Dr. Abonyi Henrik Götz Hermann és 

a Pancsovai Hitelbank, Pavlovics Dobrivoj 
elleni árverési ügyében hozott P. 2592 1 
913 sz. II. bírói végzés.

V É G Z É S .
Ezen Il-od bírói végzés az érdekelt felek
kel közöltetni rendeltetik, egyben kibo- 
csájtatik az alábbi

Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatóság Dr. Abonyi Henrik kevevárai la

kos javára 250 kor. tőke s jár. s a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 LX. t.-c. 144 és 187 és az 1908 
évi XLI. t.-c. 27 §-ai alapján és a 146 §- 
ai értelmében Pavlovics Dobrivoj kevevá
rai lakos ellen a ftemplomi kir. törvszék. 
területén fekvő Kevevára községben és a 
kevevárai 1124 sz. betétben felvett:

A í. 1765 hrsz. ház 247 öisz a. ud
varral a beltelekben 234 n.-öl és 1766 hrsz. 
kert a beltelekben 116 n.-öl 3850 korona 
becsárban.

A f  3288 hrsz. Szántó a Ravnicze 
bascse dűlőben 238 n.-öl 165 kor. becsár
ban, mint az utóajánlaítevő által Ígért 
összegben az árverést a Pancsovai Hitel
bank R.-T. utóajánlata következtében el
rendeli és ez valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés a kevevárai kir. 
jbirósági árverés termében 1914 évi janu
ár hó 27 napjának d. u. 3 órájakor fog 
megtartani a következő úgy a tlkvi. hiva
talban mint a Kevevára községben kifüg
gesztett és megtekinthető feltételek melleit.

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 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 10%- r a  kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a igér з 1 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 al tt 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 lefizetni. A pánitpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi dec. hó 15-én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

8868/913 tlkv. sz.

Árverési hiídelményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tikv. 

hatóság Dr. Bartulov Gáspár kevevárai 
ügyvéd által képviselt Nesin Misa keve- 
várai lakos végrehajtatónak Dr. Bozsesz- 
ki Milán ügygondnok által képviselt isme
retlen tartózkodáséi Nésin Vazulné szül. 
Weisz Zsófia végrehajtást szenvedett ellen 
400 kor., tőke ennek 1809 okt. hó 22-től 
járó 8% kamata és 100 kor. költség biz
tosíték betétbe helyezése valamint 152 k. 
94 f. eddigi ezúttal 22 kor. 30 f.-ben meg
állapított valamint a még felmerülendő 
költségek kielégítése végett az 1881 LX. 
t.-c. 144 és 146 §§-ai alapján körülirt in
gatlanokra az árverést elrendeli s azt va

lamint annak feltételeit ezennel közhírré 
teszi:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 2105 sz. betétjében fog
lalt következő ingatlanok:

A I. 10017/1856 hrsz. Ház 264 öisz. 
a. udvarral 140 n.-öl és 10013/1857/2 hrsz. 
Kert a beltelekben 17 n.-öl 2642 k. becs
árban. Ezen ingatlan 10/88-ad részére özv. 
Nesin Áronné, valamint 27/88-ad részre 
Nesin Vazul javára bekebelezett élethosz- 
sziglani lakhatási jog ezen árverés által 
nem érintetik.
2. Ezen nyilvános árverés Kevevára jb. árv. 
termában 19Í4 évi február hó 28 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Kevevára 
közságh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15*nap. a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

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

Kevevára 1913 évi dec. hó 7 -én
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

S t e c k e n p f e r d
l i l i om tej  s z a p p a n

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

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

 ̂ Rendezi az Amatőr-Egylet. ;; 
Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán. " “ -------------



Melléklet a „Kevevára" 2 - ik számához.

8772/1913 tlkvi szám. !
Illics Péter, Timót és Szilárd homok- j 

bálványosi lakósok végrehajtatónak. Jo- 
vics Jován homokbálványosi lakos végre
hajtást szenvedett elleni árverési ügyben 
P. 8599/1913 sz. II. bírói végzés.

V É G Z É S .
Ezen Il-od bírói végzés az érdekel

tekkel hözöltetik, egyben kibocsájtatik az 
alábbi

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Illics Péter Timót és Szilárd 
homokbálványosi lakósok javara 1029 ko
rona betétbe helyezendő tőke s jár. ere
iéig még felmerülendő költségek kielégí
tése végett az 1881 évi LX. t-c. 144 és 
187 és az 1908 évi XLI t. ez. 127 §-ai 
alapján és a 146 § értelmében Jovics 
Jován homokbálványosi lakos ellen a 
fehertemplomi kir. törvényszék területén 
fekvő Homokbálványos községben és a 
homokbálványosi 866. 867 és 3566 számú 
betétekben felvett.

I. a homokbálványosi 866 sz. betét
ben felvett: A I. 2154 hrsz. ház 10 öisz. 
a udvar és gazdasági épülettel a beltelek- 
ben 224 n.-öl és 2156 hrsz. Kert a bel- 
telekben 161 n.-öl 1/2-ed része 308 kor. 
becsárban.

II. a homokbálványosi 867 sz. betét
ben felvett. A t  hrsz Szántó a Dolina 
dűlőben 937 n.-öl 85 korona 80 fillér 
becsárban. III. a homokbálványosi 3566 
sz. betétben felvett. A + 7966 hrsz. Szán
tó a Medzsu malim i velikom verovacom 
dűlőben 1 hold 264 n.-öl 550 korona 
becsárban, mint az utóajánlattevő áltál 
Ígért összegben az árverést Papp József 
kevevárai lakos utóajánlata következtében 
elrendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré tesszi.

A nyilvános árverés a homokbalvanyos 
községh. árverés termében 1914 évi janu
ár hó 20 napjának d. e. 9 órájakor fog 
megtartani a következő úgy a tlkvi. hiva
talban mint a Homokb. községben kifüg
gesztett 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 utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilva- 
nittatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa, 
Ígért megfelelő vagyis 10%- r a  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 vetel- 
ári részlet az árverés napjától 5 /o kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpánz az utolso rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi dec. hó 4-én. 
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinnsz János, kir. telekkönyvezető.

1698/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1913 évi 4/3 számú végzé
se következtében^ Dr. Franki Sándor 
kevevárai ügyvéd által képviselt Baumel 
Steiner és társa Lugosi cég javára ellen 
800 k. 33 f. s jár. erejéig 1913 évi julius 
hó 15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és 1031 k. 
40 f. becsült következő ingóságok, u. in.: 
hordók, pálinka, sörös aparátus, szék és 
asztalok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi 4/3 számú végzése foly
tán 800 kor. 33 f. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi október 24 napjától járó 5% 
kamatai és eddig összeseu 253 kor. 48 f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig a már fizetett 100 k. betudásával, 
alperes ke^várai la k á s á n  l e e n d ő  
1914 évi január hó 17 - ik napjának d. u 
2 órája határidőül kitüzetik
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese
ién becsáron alól is elfognak adatni.

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. jan. hó 5- ik napján.
Orsó János kir. bir. vég.

ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -s  
telmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kevevára 1913 évi jan. hó 6 - án. 
Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

1209/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. tör
vényszéknek 1913 évi 26226/p számú vég
zése következtében Dr. Ungár Adolf 
temesvári, maje Dr. Ghelner Jenő kevev. 
ügyvéd által képviselt Häring, Grünfeld 
és Ungár temesvári cég javára delibláti 
lakos ellen 442 k. 10 f. s jár. erejéig 1913 
évi szeptember hó 20. foganatosított kie
légítési végrehajtás utján le- és felülfog
lalt 700 kor. becsült következő ingóságok 
u. m. 35 q. búza nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913. évi 1000/1 számú végzése 
folytán 442 kor. 10 fill, tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi szept. hó 5 napjától járó 
6% kamatai, 1/3 °/0 váltódij és eddig 
összesen 101 kor. 22 fillérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, alpe
res delibláti lakásán leendő megtartására 
1914 évi jan. 21 napj. d. e. 8 órája ha 
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára, 1913. január hó 6.-án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

887/1913 sz. végh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir já
rásbíróságnak 2913 évi Sp. I. 813/3 számú 
végzése következtében Dr. Koreck A. ügy
véd által képviselt Horváth Reinhold ja
vára 113 k. 39 f. s jár. erejéig 1913 évi 
december hó 13-án foganatosított kielégí
tés végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
3100 kor. becsült következő ingóságok u. 
m. cséplőgép és zab nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já- 
rásbirósák 1913-ik évi V. 1244/2 számú 
végzése folytán 113 kor. 39 f. tőkeköve
telés, ennek 1913 évi november hó 5 nap
jától járó 5% kamatai és eddig összesen 
166 kor. 76 f.-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig a már fizetett 50 k. 
betudásával Homoko-on alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi januuár hó 
21 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ély megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
orintett 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 éa 
azokra kielégítési alapot nyertek volna
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•  Oberläuter Róbertné •

i á z s á k
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.
Ezennel van szerencsém, a nagy

érdemű közönség szives tudomására 
hozni, hogy „a Hoffmann szálloda“ 
mellett a Ballán-féle házban

b o r b é l y  ü z l e t e t
nyitottam.

Szives pártfogást kér
Reiter János.




