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A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Tévedések a nevelésben,
A gyermek lelkének értelmi és 

erkölcsi fejlődése nagyrészt azon 
szokiális körülményektől függ, melyek 
között a gyermek él és nevelkedik. 
Kétségtelen, hogy az úgynevezett 
jobb ill. műveltebb családok gyerme
kei értelmi és erkölcsi színvonala 
magasabb lesz mint azoké, kiket a 
végzet kevésbé előnyös szociális kö
rülmények közé helyezett. De az is 
kétségen kivül áll, hogy ez u. n. 
kedvező szociális helyzet által még 
nincsen biztosítva a fejlődés, sem 
pedig befejezve a nevelés. A gyer
mek jövőjének és szellemi képessé
geinek harmonikus fejlődéséhez, 
lelkének nemesítéséhez és erkölcsi 
jellemének kialakulásához több té
nyező szükséges, mint amennyit a 
legjobb környezet is nyújthat. Szük
séges valamely regulativ, azaz 
irányítható észbeli módszeres befolyás 
is, melynek a legjobb szociális körül
ményekkel karöltve kell a nevelésben 
közreműködni.

Rousseau szentimentális korának

tévedései, melyek „Kövessük a ter
mészetet“ jelige alatt a gyermek 
nevelését a természetre és annak 
befolyására bízták és fejlődésében a 
tanító v. nevelő befolyása alól telje
sen kivonták Kant és Herbart azon 
elvei által, hogy az ember csak a 
nevelés által lesz emberré, teljesen 
megdöntettek. Ez az az elv, melyet 
a modern pedagógia a maga egészé
ben magáévá tett, ami azt jelenti: 
hogy a tanítás módját és a nevelés 
eszközeit a természeten és annak 
törvényein kivül a gyermek egyéni
sége határozza meg.

A nevelés tehát művészet, nem 
pedig ösztönszerű cselekvés. Az okos 
anya első nevelési ténykedése, vala
mint az iskola és a nevelő későbbi 
módszeres munkája nem ösztönszerű. 
Az emberi munka, mely ész és terv 
szerint törekedik a kitűzött cél felé. 
A nevelőnek fetadata a természeti 
fejlődés kiegészítésén kivül az is, 
hogy módszeres és erkölcsi befolyá
sokkal minden a célt veszélyeztető 
akadályt eltávolitson. A nevelés mint 
tényező, tehát a természet fölött áll,

mert a természetet irányítania is kell. 
Mindaz tehát amit a „Kövessük a 
természetet“ tételből elfogadhatunk 
csakis az, hogy a nevelő irányítsa 
munkálkodását a természet alaptör
vényeinek ismerete folytán a gyermek 
egyéniségéhez, t. i. hogy ismerje a 
gyermeket mint nevelési egyedet, 
azaz ismerje a nevelő a lelki fejlő
dés törvényeit.

Kantnak a nevelést értékelő 
szózata korunkban is visszhangzik. 
Mert valahányszor az emberiség 
szellemi fatyúhajtásairól van szó, 
mindig megállapítható, hogy ezeknek 
orvossága csakis a jobb nevelés.

Az idők változtak, s velük az 
ember és életmódja is. A régiek 
nemtörődömsége, reánk nézve is el
múlt. Valami nyugtalanság, általános 
elégedetlenség és a megélhetésért 
folytatott küzdelem kényszeríti az 
embert, hogy cselekedeteinek más 
irányt válasszon. Az élet minden 
változatában elkezdődött és folyik 
tovább a versengés, mely mindenkit 
a maga helyére állít. Mindenütt 
fokozott igények várnak kielégítésre.

T Á R C A .
— —

Szűztiszta.. .
Szűztiszta, hófehér volt a mi szerelmünk, 
Mint a hajnal álom;
Üde, mint a harmat halk tavaszi reggel 
Hamvas rózsaszálon.
Kacagott a lelkünk szivünk álmodásán,
— Kikelet nyílásán___

Valami vad Dämon, rosszvérű Fúria 
Hogy megirigyelte:
A harag, gyűlölet izzó mérgét szegény 
Szivünkbe lehelte.
S csók nélkül elváltunk könnyelműen éppen
— A nyár dús hevében...

Meggyötörtén, kínnal élem most világom 
Rólad verselgetve. . ..
Vággyalteli dalom oly enyelgő, vidám : 
Lelkem kacag benne,
Hogy szived zokogni, szenvedni ne lásson
— Alkonyboruláson...

Szabadka Gyula.

Egy viszontlátás.
Thoshanzn Phitt.

Tárcánkban diplománk, foszladozó 
cérnagombos láiblizsebünk szögletében 
néhány elárvult kroncsi. . . Külsőleg emigy 
fölvértezve az érhető viszontagságokkal 
szemben búcsút mondtunk egymásnak... 
s egy meleg kézszoritás után barátom 
jobbra, én balra indultam.. . . Nekivágtunk 
az életnek, hogy számonkérjük tőle mind 
ama jót, szépet és tökéleteset, amit sza
badjára engedett phantásiánk ifjú lelkünk 
laboratóriumában — a szeretet melegítő 
tűzénél — róla megalkotott.. - Minden 
vágyunk, legfőbb óhajunk ez óra eljöve
tele volt; előre kiszínezett karriérünk 
hosszú útjára — indulási időnek ezt az 
órát vártuk. Eljött! Kezünk — mintegy 
figyelmeztetésképpen — az együttesen 
megalkotott ideák szellemében való hala
dásra — szinte görcsösen ékelődött egy
másba---- Telve égő tettvággyal, lángoló
ambícióval ki-ki elfoglalta a számára ki
jelölt helyet... s külön-kiilön megkezdtük 
a hosszú út akadályt nem ismerő robotját 
. . . .  Csak 10 év múlt el azóta!

Újra ott vagyunk, ahol 10 év előtt. 
Ott, ahol akkor csaknem minden este —

kettőre apadva — megszőttük jövőnk re
ményének selyemfonalát; ott, ahol magunk
ba szívtuk — az éjszaka csendes üde 
levegőjén át — az életkedvet, a kötelesség
tudást és az ambíciót; ott, a keresztúti 
Krisztust bekerítő korlátnál... Ott, ahol 
oly sokszor annyira elmélyedtünk — az 
akkor még ismeretlen — élet egyes 
fázisainak: az élet, az erkölcs, a köteles
ség és az önzetlenség boncolgatásába, hogy 
csak a Napkelte előtt munkára induló 
kocsik zöreje figyelmeztetett az éjszaka 
nyugalmat adó mivoltára ; hogy csak az 
szakitá sokszor félbe elmélkedésünket; 
hogy csak az adta sokszor ajkunkra a 
búcsúszót.

Most is — mint azelőtt oly sokszor 
siri csend honol a Hold fényétől ezüstszí
nűre festett, egyenkint is jól imert falusi 
házak fölött. Az éjj békítő egyhangúságát 
csak itt-ott szakítja meg egy-egy félős 
eb reszkető vonítása, egy-egy fán alvó 
kakas éktelen kukorékolása és negyed- 
óránkint a falú minden házánál vénebb 
templom öreg harangjának időtjelző bús 
kongása. Mély álom uralkodik mindenfelé 
... Csak mi ketten s — tán ? — még a 
„Nachtwächterek“ dacolnak az éjszaka 
nyugalmat parancsoló akaratával. Az őrök
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És ezek mind időnek előtte kimerí
tik az ember erejét. Az idegek 
remegnek az élet küzdelmeiben. 
Nyugalom nincs; pihenésre nem jut 
idő. És ebben az uralkodó izgatott
ságban, az általános izgatottság 
közepeit a legnagyobb önzésben nincs 
válogatás az eszközökben, csakhogy 
az „én“ biztositva legyen. Pedig 
mindezek szomorú következményeit 
napról-napra tapasztalnunk kell. Ter
mészetes, hogy ily körülmények 
között szenved a nevelés munkája 
is; de egyben az erkölcsi hanyatlás
sal szemben határozottan követeli a 
„megállj-“t, az altruizmushoz való 
visszatérést, az erős akaratot és ön
uralmat. Az altriuzmus, az erős 
akarat és önuralom szép és dicséren
dő tulajdonság, csakhogy sajnos 
mostanában mindig ritkábban talál
kozunk velük.

A hamis filozófia, mely nem 
ismer méltányosságot, még kevésbé 
felebaráti szeretetet, mely a mélység
be ránt és nem fölemel, kevélységé
vel kísérletbe visz és örvénybe dönt 
mely mindenek fölé helyezi az „ént“: 
ebben látja az embert. E tan, bár a 
sülyedés örvényébe sodorja szeren
csétlen áldozatait, sajnos követőkre
most is — mint régen pokróc köpenyük 
be burkolódznak, szerénységük jeléü- 
valarnely kapúban húzódoznak meg és 
ott őrzik makrapipájuk füzét, mely ha 
elalszik, példáját követni ők sem restek

Minden, minden a régi! Csak mi
ketten változtunk........ ! Az életben ért
csalódás hallgatást szuggerál belénk. . . .  
Nyelvünk, mely máskor — hej, be sokszo:! 
itt a Krisztus leszegzett lábánál csak úgy 
pergett s diktálta belénk az eszmék dia
dalát, most végig nyújtózkodik zománcos 
ágyában s mintha inegmerevede'.t volna
— egy szót sem szól. Az éjszaka ijesztő 
hallgatagsága teljesen hozzásimud boron- 
gós lelkűnkhöz... Néztük eg . mást, néztük 
Krisztust, aki oly számláin, szór hallgatta 
végig elmélkedésünket és, aki oly sokszor 
nézte néma csendben jövőnk eszményi 
palotájának emelkedését.. . .  Néztük, néz
tük s amig így elmerengve Krisztusra 
szegeztük egy-egy titkon megjelenő könny
től csillogó szemünket — átröppent lel
kűnkben az együttesen eltöltött 20 esztendő 
édes története; átröppent a sokkal hosszabb
nak lat. z 3 csalódásoan élt 10 esztendő,. 
. . .  é s . .. viszontlátásunk első igaz meg
nyilatkozása : egy mély sóhaj!

És mintha e sóhaj visszhangjaként 
történt volna: lágy szellő támadt, amely
— tán ? — figyelmeztetésünkre megre- 
zegtette az élettelen Krisztus rozsdás 
bádog kezét, mondván: Fiam ! ne csüg
gedjetek ! Hajótokba csupán a háborgó 
tenger piszkos hulláma csapott be... Csak 
vitorlázzatok tovább! Kövessétek ideáto
kat!. Hisz én csak életem árán juthattam 
eszméim, igéim diadalára.... és, amiért 
föláldoztam magam, újra tehetném : a hiú 
önteltség, az aranyborjú imádása és az 
érzékiség ismételten hatalmába keiitette 
i\2 élllbert,. . ,  de aiArt élek,mint kezdet
űén és e ^ ^ u ii  győzedelmeskedni fognak.!! |

talál a társadalom minden rétegében. 
Ennek követői nem ismerik az 
„Ismerd meg tennmagadatt“, nem 
látszanak ismerni az élet igazi fela
datát, hogy fékezzük meg szenvedé
lyeinket ; gőzerővel sietnek élni siet
nek, hogy sáfárkodásuknak gyümöl
csét bőséges mértékkel élvezhessék, 
míg erejük engedi. Ugylátszik ennek 
a tévelygésnek akar segíteni egy 
határozott cél elé törekvő nevelési 
áramlat mely korunkat a gyermekek 
korának nevezk Igaz ugyan, hogy 
már Lykurgus és Solon korában is 
gondot fordítottak a gyermekekre, 
de csak mint a társadalom leendő 
egyedeire és az állam leendő polgá
raira. Az említett irányzat a gyer
mekeket bálvánnyá teszi, kik körül 
az egész háznak, iskolának sőt a 
társadalomnak forognia kell. És 
minden téren megadják neki azt, 
ami kívánságait, hajlamait kielégít
heti. Azon vannak, hogy mindenben 
kövessük a természetet, mert szerin
tük minden jó lesz a nevelők gon
doskodása nélkül is.

Két szélsőség körül mozognak a 
nevelés elvei; egyik mindent a ter
mészetre és természeti hajlamra, a 
másik meg a nevelő föltétien tekin
télyére alapít.

És második szélsőség az iskolá
ból kaszárnyát akar alakítani, mely
ben a 10 éven felüli gyermekek 
egyöntetű és természetesen mehani- 
kai nevelésben részesülnének tekin
tet nélkül azok egyéniségére.

E két szélsőségnek szükségszerű 
következményekép létesült a már 
említett tábor, mely a gyermekek 
védelmét tehát azoknak ideális érde
keit irta zászlójára. Azonban a véde
lem határát túllépik azok, kik a 
gyermekből bálványt akarnak csinál
ni, mely előtt hajlongjanak necsak 
a szülők, de a tanítók és nevelők is. 
Aki ezekkel szemben a gyermekek 
részéről pontos és lekiismeretes kö- 
telességteljesitést kíván, azt a gyer
meki jogok hamis védői tirannusnak, 
konzervatívnak nevezik. Ilyenek sze
mében a kötelesség borzasztó rém, 
melyet a gyermekektől mindenáron 
távol kell tartani. Engedd át a gyer
meket az ő táboruknak, segíts a ter
mészetnek ne fékezzük cselekedetei
ket és meglátod mi lesz a vége ? De 
ezzel ők nem számolnak. Érdekes 
iióniával mondja róluk Dr. Reine: 
„Ha korunkban a gyermekeknek nincs 
kedve a vallástanhoz, nem kell őt 
vale kínozni; ha nincs kedve számolni 
hagyni kell, ha szívesebben megy 
az utcára futkározni, megint csak 
teljesítsd természetes kívánságait. Mi- 
revaló mindjárt a szigor? Minek a 
természettel ellenke nf?“

Ily nevelés szószólói elfelejtik, 
hogy már sok nagy ember nehéz is
kolán ment keresztül. Nem tévedés 
tehát ezeknek felfogása? Fröbelnek 
ezen szavai. „Engedjétek, hogy a 
gyermekekért éljünk“ ezeknél igy 
hangzanak: „Engedjétek, hogy a 
gyermekek éljenek.“

Megőrizni a gyermekek önural
mát, hogy gondolatait és cselekede
teit magasabb célok felé tudja irá
nyítani, fölébreszteni a gyermekben 
az akaraterőt, mely erkölcsi jelentő
ségének alapja (habár ez nem min
denkor van a gyengéd és szerető 
szülők recipéje szerint.) Ez lesz a 
helyes nevelésnek mindenkori fela
data és célja még akkor is, ha a házi 
pedagógia nem fogja mindig méltá
nyolni azokat az eszközöket, melyek 
az egyedüli és helyes célt szolgálják.

Hosszú út vezet az akaraterő 
kifejlesztéséhez, azért az ezirányú 
tevékenységet már jó korán kell 
megkezdeni. Megőrizni a gyermeket 
a rendnek és tisztaságnak, fejleszteni 
rendszeretetét a mindennapi életre, 
szoktatni engedelmességre a szülők, 
és tiszteletre az öregek iránt. Szok
tassuk kötelességeinek pontos telje
sítésére, vezessük a jó és a rossz 
megkülönböztetésére, ismerje meg a 
valódi és hamis értékekei valamint 
az erkölcsöcs élettel szerzendő lelki
nyugalmat, — ez az az út, melyen az 
akaraterőhöz és rajta az erkölcs is
meretéhez érünk. Ki ennek ellenke
zőjét cselekszi, nem nevel erős aka
ratot, sem jellemet, hanem gyengét 
és érzéketlent. Ez út nemcsak hosszú, 
de tövises is. Vannak ugyan kivéte
les szerencsések kik a hosszú, tövises 
úttól meg vannak mentve bár később 
tekintélyes helyet foglalnak el a tár
sadalomban. Igen! Lehetnek minde
nütt és mindenkor kivételek, kiket 
pártfogóik már az iskolában is meg
kíméltek a szigortól és kötelesség- 
teljesítéstől. De azért végre csak ki
búvik a szög a zsákból. Ily kivéte
les nevelés minden káros következ
ményei mégis felszínre kerülnek. Az 
ily nevelésű emberek előtt a szerény
ség ismeretlen fogalom és csak tár
sadalmi állásuknál fogva látszanak, 
ki a többi közül. Szállítsuk le az 
ilyeneket valódi értékükre, nézzünk 
nyíltan a szemükbe és meglátjuk, 
hogy a loviasság kódexe szerint nem 
érdemes velük kardunkat összemér
ni.

Neveljünk azért a hit és a ta
pasztalás elvei szerint. Irányítsuk 
nevelő-munkálkodásunkat a gyermek 
egyéniségéhez, erősítsük a testet* 
tüntessük el az önzésnek még, a nyo
mait is, tanítsuk tisztességre, rend
es pontos köteleségteljesitésre és ne
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feledjük el, hogy a nevelés nem mű
kedvelői munka,

Csak ily módon lehet testileg és 
szellemileg egészséges és erős embert 
nevelni, ki hibáit javitani és szenve
délyeit legyőzni tudja; ki munkálko
dását a legmagasabb etikai törvények 
szerint fogja irányitani, de ki egyben 
önértékének — melyet saját gondos 
és feddhetetlen életével szerzett meg 
— tudatában is lesz.

Ezt tartsák szem előtt elsősorban 
a szülők maguk, és kívülük a tanítók 
és nevelők.

Koch János.

HÍREK.
=  Áthelyezés. A temesvári postai

gazgatóság Sipos Sándor helybeli posta- 
távirda kiadót a nagykikindai postahiva
talhoz segédtisztté kinevezte. Utóda Schmidt 
Attila posta és távirda kiadó, aki Lovrin- 
ból helyeztetett ide.

=  Uj százados. Mint értesülünk a 
helybeli vadászzászlóalj egy új századost 
kap Mysz Frigyes személyében, akit Besz
tercéről a 63. gyalogezredtől helyezték át 
Kevevárára.

=  Temetés. Múlt vasárnap azaz e 
hó 11-én a közönség és a járási tanító
ság nagy részvéttel temette el H ü b s c h  
M á r i a  szkevei tanítónőt. A temetőben 
F r e y  J á n o s  szkevei tanító tartott szép 
gyászbeszédet. A székelykevei tantestület, 
valamint a járási tanitóegylet koszorút 
helyezett az elhunyt sírjára.

— A román dalárda holnap a gör. 
kel. vizkereszt napján a „Hoffmann szál
loda nagytermében hangversenynyel egy
bekötött szinielőadást rendez. A hangver
seny után bemulatják a „Batuta“ és „Calu- 
serul“ román nemzet t á n c o k a t .  A 
műsoron hat szám szerepel. Felülfizetése- 
ket köszönettel fogadnak és hirlapilag 
nyugtáznak. Az előadás kezdete este fél 
9 órakor.

— Nagy névnap. Dr. Bogdanov Va
zul helybeli fiatal ügyvéd a gör. kel. újév 
alkalmával névnapját is ünnepelvén, több 
barátját meghívta ebédre. Lehettek vagy 
20-an. Persze az ebédből vacsora is leit, 
de azon már nem vehetett részt valamen
nyi meghívott, mert egyik-másik már a dél
után folyamán boldogabb hazába vágyott.

— Gyilkos csendőrhadnagy. Tolnai 
Világlapja f. évi január 11-iki száma hoz
za a következő hirt: Do n é  Árpád volt 
kevevárai csendőrhadnagy, aki a budapesti 
detektív tanfolyamon a határrendőri pá
lyára készült, féltékenységből agyonlőtte 
feleségét, született P o r z s o l t  Zsuzsanna 
székudvari tanítónőt. Már hadnagy korában 
Resicán agyonszúrt kardjával egy embert 
s emiatt le kellett mondania rangjáról. 
Szép és erőteljes férfi, alig múlt harminc 
esztendős. A féltékenységből gyilkossá lett 
hadnagyot letartóztatták és bészal itoltá . 
az aradi ügyészség fogházába.

=  A székelykevei ifjúsági egyesü
let táncmulatsága ma este lesz a Winter- 
gerst-féle vendéglőben, amely cabaret-vel 
is össze lesz kapcsolva. A műsor a követ
kező : 1. Jelige. Éiekli az ifjúsági egye
sület énekkara. 2. A goromba házmester. 
Előadják G/urics István és Szabó Ferenc.
3. Beethoven. Isten c icsősége. Énekli az 
(gyleti énekkar. 4. Cigány a biró előtt. 
Előadják: Csóti Jáuos, Vámos Mihály és

Bálint Ferenc. 5. Vándorol a darúmadár. 
Énekli az ifjúsági énekkar. 6. A két süket 
Színdarab. Szereplők : Karcsa — Frey Já
nos, Sós — Bálint Ferenc, Éva — Bukovsz- 
ky Rózsi úrhögy, Tóbiás — Bucsi Jenő. 
Első hely 1 kor. II. hely 80 f. III. hely 
60 fillér.

=- Uj iskolalátogatók. A homokosi 
iparostanonciskolához iskolalátogatókul, — 
mint iparhatósági megbízottak — az 1914. 
évre a következő homokosi lakósok vá
lasztottak meg : Kreczul P. és Bosnyák P. 
kereskedők, továbbá Dapper István, Kampf 
Salamon és Szafkovics Lyubomir iparosok.

=  Táncmulatság. A homokosi ipar
testület f. hó 21-én szerdán este, a Fisz- 
ler János-féle vendéglő összes helyiségei
ben táncvigalmat rendez.

— Rejtélyes halál. Községünkben f. 
é. január hó 13.-án egy rejtélyesnek lát
szó haláleset történt. Szabó Simon keve
várai lakos bejelentette a községházán, 
hogy sógornőjét özv. S z á b ó  József né 
szül. Schneider Mária helybeli lakósnőt, a 
már napok óta bezárt lakásban, a hol tel
jesen egyedül lakott, halva találták.

Ezen bejelentés folytán Töry Rezső 
közs. jegyző és Knezsevics Szilárd közs. 
orvos több elölj, tag kíséretében a hely
színi szemlét rögtön megejtették. Minthogy 
a hullán semmiféle külső erőszak nyoma 
nem mutatkozott, beható vissgálat alapján 
inegállapitást nyert, hogy fenti özvegy 
szivszélhüdésben halt meg. Mivel pedig 
egyedül lakik, csupán három napra tudó
dott ki e vagyonos özvegy váratlan halála.

Hogy mennyire érdekes az özvegy 
félelme vagyonát illetőleg, felemlítjük, hogy 
hogy a bizottság börtárcájában 950 korona 
pénzt a kebelében elrejtve talált, s mint
hogy a csal id kérelmére a házkutatás ineg- 
ejtetett,Ubb más értékpapírok is napfényre 
kerültek.

Megállapítást nyert még az is, hogy 
jelen esetben bármiféle bűnténynek eset
leges fennforgása teljesen kizárt dolog.

A temetése f. hó 14-én d. u. 4 óra
kor volt. A hátramaradt örökösök a gaz
dag örökhagyó testvért a családi sírboltba 
helyezték örök nyugalomra.

Este a Magyar király szállodában 24 
terítékes halotti tart tartottak, mely a ké
ső éjjeli órákig is eltartott, a helybeli 
reze. banda akkordjai mellett. Gyászin
duló kíséretében emlegették a jó testvért, 
mert minden munka és fáradság nélkül 
10,000 kor. vagyon jutott egy-egy örökös
nek.

=  Figyelmeztetnek azon család fen- 
tartók, kik pőtartalékba lettek helyezve, 
hogy jogcimigazolási kérvényüket még e 
hó folyamán az illetékes járási főszolga- 
biróságnál nyújtsák be, mert különben 
tényleges szolgála ra be kell vonulniok.

=  Népies felolvasás. Január hó 18- 
án vagyis ma d. e. 11 órakor lesz ismét 
felolvasás, még pedig házi állataink egész
ség- és betegségéről.

Ezen érdekes témájú felolvasásra is
mételten felhívjuk községünk lakóságának 
figyelmét. A felolvasás ének és szavalat
tal lesz egybekötve.

=  A levegő kirláya c. nagysikerű 
mozid rab ma este kerül vászonra a Hoff
mann szállodában, melynek rövid kivátia- 
tát az alábbiakban közöljük:

Mark Devarius, egy dúsgazdag ban
kár fia az aviatikának szenteli minden 
idejét. Csak menyasszonya, a bájos Louise 
de Solanges kedvéért hagyja el szivesзп 
gépét. Louise az o.vosi pályára készül, mind

amellett nőiességét meg tudja őrizni. An
nál könnyelműbb mamája Solanges asz- 
szony, aki börzén eljátsza minden vagyo
nát. Louise bátran állotta a szegénység 
csapását. Gyermek klinikára szerződött 
a ápolónőnek. A fiatal leány szegénysé
gére való tekintettel Marcel apja nem en
gedi meg a házasságkötést. Marcel, hogy 
elvehesse szerelmesét részt vesz egy 300,000 
frankkal díjazott versenyen. Száz méter
rel a cél előtt lezuhan és súlyosan megse
besül. Louise ápolja volt vőlegényét. Marc 
a Balkán harctérre akar menni, de a fia
tal leány Lebeszéli tervéröl és levelet 
ir neki amelyben megmondja, hogy apja 
akaratát tisztelnie kell. A levél véletlenül 
az öreg bankár kezébe kerül, aki meghat
va a mély szerelemtől beleegyezik a házas
ságba.

Szerkeztői üzenetek.
Érdeklődő. A vörös orrnak egyleté

nek évi közgyűlését a múlt héten szerdán 
csakugyan megtartották a Buchner szál
lodában.

Annyit sikerült megtudnunk, hogy 
a gyűlés egyhangú lelkesedéssel Gurits 
Lajos választ tta meg elnökül, mert jelen
leg neki van a legtöbb érdeme az egylet 
felvirágoztatása körül. Az alelnöki állást 
egyenlőre nem töltik be. A titkári állást 
viselésére sikerült az eddigi érdemdús tit
kárt Dinusz Jánost újólag megnyerni. Egy 
póttagot is választottak Klein Tódor sze
mélyében.

Mint azonban utólag halljuk, a vá
lasztás ellen Kuna Jenő eddigi elnök fe- 
lebbezést adott be. miután a választás 
napján csúszós idő lévén, a gyűlésre el 
nem jöhetett s az ad hoc elnök vezetése 
alatti választást jogérvényesnek el nem 
ismeri.

Tehát minden valószínűség szerint 
heves küzdelmű új választás lesz főleg 
az elnöki dicsőségért.

K. J. Beocsin. Jelen számunk hozza. 
Csak lelkesen.

Kérjük azonban, hogy a jövőben cik
keit lapunk terjedelmének megfelelően 
rövidebbre szabja.

Köszönet.
Minthogy nem vagyunk abban a he- 

zetben, hogy forrón szeretett* leányunk, 
testvérünk elhalálozása alkalmával a sok
oldalról nyilvánított részvétet egyenkint 
és személyesen is megköszönjük, azért ez 
utón mondunk hálás köszönetét különö
sen a járási tanítóságnak, amely a hideg 
idő dacára is tekintélyes számban jelent 
meg a végtisztességen. Hálás köszönetün- 
ket fejezzük ki továbbá a temetésen egyéb 
minőségben működő polgártársaiknak, a 
nagy számban megjelent közönségnek, akik 
mindannyian személyes megjelenésükkel 
szeretett halottunk utolsó földi útját iinpo- 
zánsabbá tették.

Kevevára, 1914. január 11.-én 
A gyászoló család nevében

Hübsch Rezső.

H i r d e t é s e k e t

elvállal a kiadóhivatal.
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b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig.

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes.
ЗИ Р Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

nyelven kaphatók az

OberIMer-féle könyvkereső

Kevevára. ( Szent-István tér.)

8631/913 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonal.
A kir. jbiróság mint tlkvi. hetóság 

Dr. Nyiraty János bajai ügyvéd által kép
viselt Pesti Haza Első tak. pénztár Egye
sület budapesti végrehajtatónak Poznan 
Gergely kevevárai lakos végrehajtás szen
ved dt ellen 186 korona tőke, ennek 1912 
április 1-től járó 6% kamata 52 k. 70 f.- 
ben eddigi, ezúttal 15 kor. 60 f. megálla
pított valamint a még felmerülendő költ
ségek, nemkülönben az ezennel kimondott 
csatlakozás folytán Paull János javára 172 
k. tőke, ennek 6% kamata és 4,5 k. 20 f. 
költség, agyanennek javára 48 kor. 60 f. 
költség, a Szegedi keresk. és Iparbank 
javára 600 kor. tőke, ennek 1911 április 
1-től 7% kamata 1 k. 88 f. bélyegilleték 
18 k. kártalanítási dij és 74 kor. 50 fillér 
költség kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t.-c. 144 és 146 §-ai aiapjáa az alább kö
rülírt ingatlanokra az árverést elrendeli 
és annak feltételeit a következőkben teszi 
közzé.

1. Árverés alá bocsáj tatnak в fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 1592 sz. betétjében fog
lalt következő ingatlanok А I. 563 hrsz. 
kert a bel telek ben 522 n.-öl 112 kor. A í. 
564 hrsz. ház 952 öisz a. udvarral a bel- 
telekben 364 n.-ol 300 kor. А II. 5059 hrsz. 
Szántó a Dsonibe dűlőben 152 n.-öl 18 k. 
А II. 5060 hrsz. hrsz. Szántó a Dsombe 
dűlőben 1 h. 1002 n.-öl 397 k. A j* 3860 
hrsz. Szántó а IV. ford. Crne Nyive dűl.
1 h. 142 n.-öl 205 kor. A f  4946/2 hrsz. 
Sz'rntó Szeló dűl. 882 n.-öl 146 kor. A f  
6416 hrsz. Szántó a Livade dal. 2 h. 86) 
n.-öl 673 kor. A t  8022 hrsz. Szántó a II 
ford. Blizanice dűl. 1 h. 1037 n.-öl 436 k. 
A t  8678 hrsz. Szántó az I. ford. Blizani
ce dűlőben 1 hold 983 n.-öl 427 korona 
becsárban. Ezen ingatlanokra Poznan Sza- 
veta kevevárai lakos javára bekebelezett 
eltartási kikötmény ezen árverés által nem 
érintetik.
2. Ezen nyilvános árverés Kevevárai kir ib 
árv. termében 1914 évi j a u u á r hó 29 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelenarverési feltételek mellet, melyek ú-v 
a telekkönyvi hivatalban mint Kevevára 
kozsegh. 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 ké'har-
eladatni.alaCSOnyabb árorl «Ml nem fognak

E S Í S  S n l " * * ' 1-  *

^ S w í í i i i i
Vevő köteles a vételárat 3 egyenlő 

részletben es pedig elsőt az árvés j S  
re emebredesetől számított 30 nap a má- 
so,likat ugyanazon naplói számított 60 nap 
alatt es a harmadikat n. a. napt. számitoU 
ЭЭпар a. minden egyes vételári részle™ tán
tokkárésvUÜP-ia| 01 8Z®m!tolt r>% kama-
v a ta i l ! á f f i t„ i  VÍ,rU' kh’- adrthi-

„,7: Vevő köteles eladott ingatlant 
terheM es ,lz árverés napjától esedékes
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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 fog vevő javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1913 évi nov. hó 21-én 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

9206/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény és feltételek.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Grosz pancsovai ügyvéd által képv. 
Gruby Ignác pancsovai Iskós végrehajta- 
tónak Urosev Aiexa végrehajtást szenve
dett ellen 363 korona tőke, ennek 1913 
január 15-től 6°/o kamata 83 korona. 50 
f. eddigi ezúttal a jelen kérvényért költ
ség nem áliapitattik meg mert végi ehaj
tató, mivel sem igazolta, hogy a kitűzve 
volt árverés elhalasztásara vrgtást szen
vedett szolgáltatott okot megállapított, 
valamint a még felmerülendő költségek; 
nemkülömben a csatlakozás kimondásával 
Strasser és König pancsovai cég javára 
224 k. 40 f. tőke ennek 1913 szept. 13. 
járó 6 százalék kamata és 82 k. 20 ..
költség; ugyanaz javára 234 k. 40 f. tőke 
ennek 1913 szeptember 13-tól 6 százalék 
kamata és 82 k. 10 f. költség kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. ez. 176 §-a 
alapján az alább körülirt ingatlanokra 
az árv. elreneeli s ennek feltételeit aköv- 
teszi közé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp. 
kor. törvényszék területén fekvő Homok
bálványos község 2061 és 35 26 sz. betét
ben felvett köv. ingatlanok.

I. A 2061' sz. betétben felvett.A I 2805 
hrsz.lHáz 190 öisz a udvárral a beltelekben 
291 n.-öl és 2806 hrsz. Kert a beltelekben 
114 n.-öl 1/6 része 1520 k. becsárban.

II. A 3526 sz. betétben felvett. A I. 
3739 hrsz. Rét 15 j n.-öl és 3740 hrsz. Szán- 
1 hold 1305 n.-öl a Kralyevácz dűlőben 
5/12 része 147 kor. becsarban.
2. E z e n  nyilvános árverés Homokbálványos 
közhégház. 1914 évi j a u u á r hó 26 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint homokb. 
kozségh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron al31 nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának lo%"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 folyt dtótiic.

Vevő köteles a vételarat 3 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedés‘tol számítolt 30 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számítót 69 nap 
alatt és a Harmadikat u. a. napi. számított 
90 nap a. minden egyes vétiULi résziét uhui 
az árverés napjától számított 5 /0 k o 
tokkal együtt a ke.e^árai m. kir. adóhi

vatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles eladott ingatlant 

terhelő és az árverés napját 31 esedékes 
adókat és illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jegeröre emelkedé
sekor lép.

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

Kevevára, 1913. évi december 8-án.
Kapp János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. s. k. ki:, h l ki, vezető

8641/1913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Ä kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Bartulov Gáspár kevevárai ügyvéd 
által képviselt Rasiovánu Miklós kevevá
rai lakos végrehajtatónak Czrnya Pál vég
rehajtást szenvedett ellen 70 kor. tőke, en
nek 1912 évi deczember hó 16 - Lói járó 
6% ■ 03 kamata 36 kor. 40 fill, eddigi, ezút
tal 14 kor. 30 fill.-hen megállapított vala
mint s még felmerülendő költségek kielé
gítése végett, nemkülömben a csatlakozás 
kimondásával az Oravicai takarékpénztár 
javára 640 kor. tőke, ennek 1912 évi októ
ber hó 19 tői járó 5% - os kamata, 8 K. 90 
fill, költség; Jenota Koszta javára 40 kor. 
tőke, ennek 1910 évi november 8 -tól járó 
5% - os kamat i és 31 kor. 40 fill, költség 
Paull János javára 108 kor. tőke, ennek 
1912 évi augusztus hó 15 - tői járó 6 % - 
os kamata és 45 K. 20 f. költség; Szi- 
rnics Ve.imir javára 49 K. 4 f. tőke, en
nek 1913 évi jan. hó 13 járó 5% - os ka
mata és 26 kor. költség: Skarday Károly 
javára 249 K. tőke, ennek 1913 évi janu
ár hó 27 - tői járó 5 százalékos kamata és 
92 kor. 60 f. költség ; Schlarb Fülöp javára 
57 kor. 60 fill, tőke ennek 1913 évi augusz
tus hó 25 - tői járó 6 százalékos kamata 
és 24 kor. 40 f. költség kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. c. 176 § - a alapján az 
alább köri lirt .nga Janókra az árverést el
rendeli s annak feltételeit ezennel közhír
ré teszi:

1.) Árveré7 alá bocsájtatnak a ftemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő Keve
vára község 352 sz. betétben foglalt követ
kező ingatlanok:

A I. 1078/2 hrsz. Kert a beltelekben 
356 n.-öl é ; 1079/2 hrsz. Ház 583 öiz. a ud
varral a beit bekben 240 n.-öl 376 kor. 
becsarban.

A f  9701 hrsz. Rtt a felső Rit dűlőbe 
Ártér 1130 n.-öl 23 kor. A f  9702 hrsz. Rét 
a felső Rit dűlőben Á-'ter 12ól n.-öl 24 K. 
A f  9707 hrsz. R t a felső Rit dűlőben 
1 hold 698 n.-öl 44 kor. A f  9708 hrsz. 
Rét a felső Rit d l inén Ártér 1215 n.-öl 
23‘ kor. A t  9709 hrsz. Rét a felső Rit 
dűl. 598 n.-öl 12 kor. A + 9710 hrsz. Rét 
a felső Rit d 11. 636 n.-öl 12 kor. A *j* 
9712/1 hrsz. Rét a felső Rit dűlőben 932 
n.-öl 18 kor. becs.
2. Ezen nyilvános árverés Kevevára árv. 
t e r m e i b e n  1914 évi j a n  u á r hó 
26 napjának d. u. 3 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint kevevár. 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, 
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. 
ndóhivatalnál lefizetni.

Kevevárán 1913 évi dec. hó 6 - án.
Kapp s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.

Dinusz Ján )S, kir. telekkönyvvezetö.

I  Könyvkötői műhelyemben |ф ф
® mindenféle e s z a k má b a  Ф9 9Ф vágó munkálatok a leg-  Ф@ m
Ф n a g y o b b  szakértelem- ФÖ ^
Ф mel elkészíttetnek.

9 Oberläuter Róbertné •

A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók:
N i к о 1 i c s M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

Ezennel van szerencsém, a nagy
érdemű közönség szives tudomására 
hozni, hegy „a Hoffmann szálloda“ 
mellett a Ballán-féle házban

1з о r fe ё В у ü z l e t e t
nyitottam.

Szives pártfogást kér
Reiter János.
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A magyar hangszeripsr yfliSrSie.
A „modern“ jelzőre ma csak azok 

az iparosok tarthatnak jogosan igényt, 
akik a technika mindín vívmányát szol
gálatukba állítják ipari termékeik előállí
tásához, de ezenkívül szakavatott hozzá
értéssel gondoskodnak ipari termékeik 
kereskedelmi elhelyezéséről. Csak arról az 
iparosról, akiben az ipari képzettségen 
kiviil a kereskedői tudás és szellem is 
megvan, állíthatjuk, hogy modern iparos.

A modern iparosok egy valóságos 
iskolaalapítóját mutatják be Wagner A. 
Károly személyében.

Nemcsak első
rendű, kiváló ipa
ros, de kitűnő rá
termett kereskedő 
is. Iparos a siónak 
legnemesebb ér
telmében, mert 
alipos (ismerője a 
szakmájának, a leg
több hangszert ke
zeli és játsza; éve
ken keresztШ kar
mester volt és 
számos saját talál
mány u hangszere 
van. Sikerének tit
ka főleg abban 
rejlik, hogy amily 
nagykaliberű iha
ros, épp oly zseni
ális keieskedő is 
egyben, mert érti 
a mőoját, miként 
kell a hangszer- 
készítm ények e t 
ügyesen, a modem 
reklám megannyi 
eleven ötletes és 
porkázó eszközei
vel forgalomba 
hozni; de ez soha 
se történik nála 
az ízlés rovására. És nagy zsenialitása 
mellett az is bizonyít, hogy még a leg
hálátlanabb, legkevésbbé felkapott és ös- 
mept hangszercikkeket is képes népszerű
vé tenni és a nagy közönség állal meg
kedvelt tni. Kétségkívül megállapítható az 
a tény, hogy mintegy tízéves fenállássa 
alatt közönségünkben hatalmas méretek
ben fejlődött a zene és hmgszerzk iránti 
szeretet, ami szintén Wágner A. Károlynak 
érdeméül tudható be, mert bebizonyítható 
immár, hogy ez a mindig szorgalmas, 
tevékeny iparos és kereskedő, ezerszámra 
hódított meg olyan egyéneket a zene 
iránt, akik eddig nem bírtak érzékkel és 
fogékonysággal iránta,

Jóleső érzéssel kell tehát regisztrál
nunk a hirt midőn ezt a vérünkbeli a keres
kedői képességéért, lankadatlan munkássá

8625/1913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbi óság mint tlkvi. 

hatóság Dr Bartulov Gáspár kevevárai 
ügyvéd végrehajtat) javára ifj. Guczul 
Ilia mint Gucml llia jogutóda delibliti la
kos végrehajtást szenvedett ellen 144 kor. 
30 fill, tőke ennek 1912 évi julius hó 25- 
től járó 5 - 0 } kain ita 48 kor. 9Э ti 1. ed
digi, ezúttal 16 kor. költség ; valamint a

gáért. hangszereinek kiválóságáért ért el 
a külföld fejlett, magas igényének elisme-

10St A tavalyi londoni, párisi, milánói és 
genuai nejnzetkösi kiállításokat diadalma
san járta be Wagner A Károly, „Hangszer 
király“-cég tulajdonosa s mindenütt a leg- 
nsgyobb elismerést vívta ki a magyar 
hangszeripar és kereskedelem részére; 
elhozván egyúttal mindenhonnan az őt
méltán megillető aranyérmet, érdemkeresz
tet és díszoklevelet. Tehát nemcsak az
ország meganyi részeiben lett népszerű, 

kedvelt Wágner A 
Károly, nemcsak a 
vidékre szállítja 
nap-nap után tö
megesen és egyre 
fokozotabb mérték
ben a hangszere
ket, erős exportja 
van külföldre is az 
ő cikkeinek, immár 
ösmerik és méltá
nyolják az ország 
határain kiviil is.
Ezzel eddig egy 
hangszeriparos és 
kereskedő se di
csekedhetett s e-
zért büszkeséggel 
töltheti el a magyar 
iparos és kereske
dői kart az a tudat, 
hogy Wágner A.
Károly, a hozzájuk 
tartozó, tudásban 
gazdag szákmasze- 
retetben lelkes ma
gyar hangszerész 
elhozta a külföld 
legszebb elismeré
sét, mely a magyar 
hangszer ipart és 
kereskedelmet sze

mélye révén méltán megilleti. Wágner A. 
Károly mindig szeretettel gondol az ő 
óriási számú, nagy közönségére, havonta 
kibocsát egy terjedelmes kanrjszerórtesiíő*, 
mely hű útmutatója, tanácsadója a vásár
ló köeönségnek. Ha átlapizgatjuk ezeket 
a hangszerértcsitőket, azonnal tisztában 
leszünk azzal, hogy egy minden tekintet
ben eredeti gondolkodású, nagy szaktudá
sú és valóban rátermett iparos-kereskedő
vel állnnk szemközt. E hangszer értesítők 
oly segédeszközök a hangszeripar és 
kereskedelem terén, mint a Baedecker 
nagyobb utazásainknál. Hangszerértesité'it 
és nagy képei főárjegyzékét bárkinek 
készséggel megküldi Wágner a „Hangszer- 
Király“ törvényszékileg bejegyzett cég 
Budapest, VIII., József-körut 15. sz. szemé
lyes lát. esetén jól vigyázzanak a pontos 
címre és a házszámra.

még felmerülendő költségek nemkülöm- 
ben az összes ingat anokra a csatlakozás 
kimondásával Dr. Dogdanov Vásza mint 
Vlaics György engedményesre javára 4C0 
kor. tőke, ennek 1910 évi december 11 - 
tői járó 5% -os kamata és 679 kor. 90 
fill, költség ; ugyanaz javára 460 kor. tő
ke és 217 kor. 90 fill, köllség; ugyanaz 
javára 42 kor. 46 fill, és 236 kor. 25 fill, 
költség; Dr. Ghelner Jenő javára 395 K. 
80 fill, tőke, ennek 1912 évi inárczius hó 
26 - tói járó 5% - os kamata és 167 koro

na 10 fill, költség; a fteinplomi takarék- 
pénztár javára 1700 korona tőke, ennek 
1912 évi február 27 - tői járó 8% • os ka
mata és 150 kor. 80 fill, költség; temes- 
kubini takarékpénztár javára 244 kor. 
tőke, ennek 1912 évi szeptember hó 25 - 
től járó 6% " os kamata, 9 kor. 85 fill, óvá
si Уз % váltódij és 56 kor. 25 fill, költ
ség; Dunareana takarék és hitelintézet 
javára 96 kor. tőke, ennek 1913 február 
17-től járó 6°/°-os kamata 6 kor. 90 fill, 
óvási 1 /3 % váltódij 29 K. 10 fill, és 14 
kor. 60 fill, költség; Guczul Tamás javá
ra 35 kor. 80 fii. költség; a delioláti 1/17 
lapszámú tlkvben felvett ingatlanokra Szu- 
bolics K. Péter javára 707 kor. 19 fillér 
tőke, ennek 1912 évi május hó 1-től já
ró 5% - os kamata és 161 kor. 50 fill, költ
ség; a deiibláti VIí/358 lapszámú tlkvben 
fe.vett ingatlanra Dr. Abonyi Henrik ja- 
vá a 185 kor. 90 üli. tőke, ennek 1913 
évi április hó 16 - tói járó 5% - os kama
ta és 69 kor. 90 fill, költség a Délma
gyarországi gazdasági bank javára 1500 
kor. töke, ennek 1912 évi juiius hó 1 - 
tői járó V3 % - os kamata 8°/0 - os kése
delmi kamat és 31 kor. 60 fill, költség; 
kielégítése л égett az 1831 évi LX. t. ez. 
144 és 146 §-ai  alapján az alább körü
lirt ingatlanokra az árverést elrendeli sv 
annak feltételeit ezennel közhírré teszi:

1.) Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község 1/17 és VII/358 lapsz. tele- 
künyvben foglalt következő ingatlanok;

1. a deiibláti I./17 IV/340 s И/1336. 
VII/1059 lapsz. tlkvben felvett.
230 hrsz. 39.34 Weingart 72. 107 hat. 1 
hold 800 n.-ül II. oszt. szántó 375 koro
na becsárban.

73 hrsz. i 16.28.33 Reid. hat. 1 hold 
400 n.-öl I. o. kaszáló 390 korona becsár
ban.

II. a deiibláti VII/358 lapsz. tlkvben 
felvett: 297 hrsz. 143. 33. 152. 186. hat.
1 hold 800-n.-öl III. oszt. kaszáló 335 
korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a De’iblát 
községházánál 1911 évi j a n u á r  hó
2 ) napjának d. e. 9 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételei mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál hi/ataioj 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 
igéi t ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kiviil 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-

Wagner A. Károly.



M e g h í v ó .
A Temeskubini Takarékpénztár r.-t. f. évi január hó 25. d. u. 3  órakor az intézet saját helyiségeiben tartja

p r  ix . rendes KexftflKsét
melyre a t. ez. részvényesek ezennel tisztelettel meghivatnak. *

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése. ©  4. Az igazgatóság választása. Alapsz. 33. §.
2. A mérleg jóváhagyása és a felmentvény megadása. ©  5. A felügyelő-bizottság kiegészítése.
3. Határozathozatal a nyereség felosztása iránt. [B] 6 . Netáni indítványok. **

Kevevára, 1914. január hó 18. Az igazgatóság.
. , * 1®' A  Pitiden részvényes vagy annak képviselője, ki szavazati jogát érvényesíteni akarja, köteles a 18. 8. határoz-

manyaniak megfelelően átírt részvényéit három nappal a megtartandó közgyűlés előtt az intézet pénztárába elismervény mellett 
letenni, a hol azok a közgyűlés befejeztéig maradnak.
felveendők** 2?’ ^  szavazatképes részvényes által deczember 31-ig beadott indítványok a legközelebbi rendes közgyűlés napirendjébe

Minden a 18. és 19. §. szerint szavazatképes részvényes a közgyűlésen a napirenden levő tárgvakhoz indítványokat tehet 
, a közgyűlésén a napirendbe fel nem vett önálló indítványok tétetnek, a közgyűlés csak a felett határozhat, vájjon

ezek vegett rendkívüli közgyűlés egybehivandó-e vagy nem.

Vagyon Mérleg számla pr. 1913 december hó 31-én Teher
A k t i v a  ^ог^гГПГког. ért. i ~ .............Ko,:lrt

_ _  _ Egyenként^ ^ Ö ssz e se n  ^  ____ ^ _________  ____________________________________ Egyenként Összesen

Pénztár számla . . ’ 11608 66 Részvénytőke 1. kib. . . 120000 —
Váltó számla* . . . 593956 46 Részvénytőke II. kib. . . 120000_ 240000_
Jelzálog kölcsön számla . . 240251 £0 Tartalékalap* . . --------- . 34584 25
Folyó számla . . . 1888 611 Betétek . . . 617434 36
Előleg kölcsön számla . . 4395 64 Fel nem vett osztalék . 465 —
Árú előleg kölcsönök . . 55912—' átmeneti kamatok és tételek . 12962 80
Értékpapírszámla . . 2500— Nyereség pr. 1913 december 31 . 28593 38
Leltár . . . 1737 —
Átmeneti tételek és kamatok . 634415
Hátralékos II. kib. részvénytőke . j 15445 97|

____  ___________ ~ 934039j79| |““ | 934039 79
I I - - - - - - - - - - j - f - - - - - - -

* ebből jelzalogilag biztosítva K. 131065 Kevevára, 1913 évi december hó 31. * hozzácsatoltatott az alapszabály
62 és 63 §§-ai értelmében K. 3813.04

Veszteség. Veszteség-nyereség számla pr. 1913 december hó 31-én. Nyereség
V e s z t e s  é g N y e r e s é g  L f?' ^  T

Egyenként összesen * ____  &  _____  Egyenként Összesen

Kamatok: Nyereség áthozat a múlt évről 32 93
betet könyvecskék után . 2957155 Kamatok:
visszleszámitolt váltók után . 4504 20 Váltó kamat . . . 53662 83
Az uj kibocsátásra teljesített tőke bef. után 2311 22; 36386 97 Jelzálog kölcsön kamat. . 21277 75®
Tiszti fizetések : ------- -----  Előleg kölcsön kamat . . 279 40®

T 5 5 5 S — -  . . M M  É a s s s s s s * * “ “  : 4 M
Й Х Й 5  D a»n a  h „ i  ki.BBllé,e Й ! »  1058487 ' ' 201108 78779 ц
Költségek: ------------ 1 JutaieKoK.

----------------  Biztosítások után . 357
Kezelési költség, kér. műnk. bizt. és in- Különféle jutalékok . . 2642 82 2646 39
tézeti házbér és egyébb kiadások . 2234 91 Különféle betételek: —--------- ----- L1
Adók és iletékek : 3814 96
Állami-községi adó és illetékek . 3552 50
tőke kamat adó betétek után . 3207 66 676016
Jótékonycél: 103 —
Leírások :
Leltárból . . . 193 ,
Nyomtatványokból . . 41710 610 Ю
Nyereség pr. 1913 évi december hó 31.
és múlt évi áthozat . . j 28593 38

____  _______________85278 89 ____  ~~ 85273 39

Kevevára 1913. évi december I16 31-én. AZ I GAZGATÓS ÁG.  A könyvelésért Dinusz András s. к
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk : Kevevára 1914 évi január hó 15-én.

A felügyelő bizottság:
WENNER FERENC s. k. f. b. elnök. MÜLLER BÉLA s k. MILADINOV JEFTA s. k.



8709/913 tlkv. sz. C d ő Y e i ^  kÍV0nat
Árverési hirdetményi kivonat. л и п ы « * *  ш ы  « к л

A kir. járásbíróság mint tlkv. ható- f f S Ä y  megjegyzéssel hivat- t e
sag Dr. Miron Justin kevevárai ügyvéd nak meg, hogy az érintett ingóságok az ,avara 900 kor. toké s âj, es meg rehno-
felperesnek Stojánov Nityáné szül. Vesztes 1881. évi LX. t. c. 107 es 108 § - at értél- rülend ) költségek kmlé ites g tt az 
Zsófia homokos! lakos alperes ellen tulaj- mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 1881 evt LX. U  144 es 187̂ es az; 1908 
donközösség megszüntetése tolytan az 1881 igérőnek, szükség esetén becsaron alul is X Л. L-c. 27 9 «1 alapjan es 9
LX t -c 144 és 146 §§-ai alapján az alább ef  fo„nak adatni. telmeben Eder Antal mint Kuszojev La-
körülirt ingatlanokra az árverést tulajdon- Amennyiben az elárverezendő ingó- zár joeutoda omlodh> lakós ellpn a teher-
közösség megszüntetése címén elrendeli s mágok is je és felülfoglaltatták és azokra templomi kn. t Lv£nys|eki ?  z! homok 
ennek feltételeit a kővetkezőkben teszi kielégitési jogot nyertek volna, ezen arve- Homokbatyanyos községben es a homok- 
közzé: rés 1908 évi XU t. c. 20-§ értelmében balvanyosi 1457 es 1«9 « . betetje ben

1. Árverés alá bocsánatnak a fehér- ezek javára is elrendelik. fe ve : 1. A hbalvanyos! 1457 sz betétben
templomi kir. törvényszék területen fekvő Kevevára 1914 évi jan. hó 13.-án. felvett. А I, 2183 hrsz ház 1. oisz a ud-
Homokos község 1340 sz. betétben foglalt rveveya.d » * l , var es gazdasági épülettel a beltelekben
következő ingatlanok. A 31 hrsz. Ház 773 Guríts Lajos, kir. bír, végrehajtó. 46g „ .ö, és 2184 hrsz. Kert a beltelekben
öi47 я udvarral 43 n.-öl 300 k. becsárb. ---------526 n.-Öl 7* része 110 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Homokos 8440/913 tlkvi. szám A + 3935 hrsz. Szántó a Gustya bara
községházánál 1914 évi f e b r u á r hó Árwprpcj hirriptnißilVi klVCiiat. dűlőben 2 hold 140 n.-öl V4 része 110 k.
20 napjának d. e. 10 orakor fog megtartat- AIVCICÖI IIIIUGIIHCIÍJI MTUíiai. becsárban. A f  5079 hrsz. Szántó Joleme
jelen árverési feltételek mellett, melyek A kir. jbiróság mint telkvi. hatóság dűlőben 1 hold 190 n.-öl V4 57 kor 20 f.
ágya tlkvi hivatalban mint Homokos köz- Régiusz Emil és neje szül. Vurda Katalin becsárbar, A f  7438 hrsz. Szántó a Vo- 
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál- kevevárai lakósok önkéntes árverés kér- linska Dolina dűlőben 2 hold 858 n.-öl 
tál megtekinthetők. vénye folytán az 1881 évi LX. t.-c. 144 V4 része 110 kor. becsárban. A f  9108/1

3. A kikiáltási ár a becsár és 146 § ai alapián az alább körülirt in- hrsz. Szántó a Ritics dűlőben 993 n.-öl lu
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti gaílanokra az önkéntes árverést elrendeli része 24 kor. 20 f. becsárban. A + 11019

ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak és annak feltételeit a következőkben teszi hrsz. Szántó a Prekó dolovacskog puta
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül közzé: 1. Árverés alá bocsájtatnak: dűlőben 1 hold 15070 n.-öl 1Д része 110
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok A fehértemploiri kir. törvényszék kor. becsárban A f  12397 hrsz. Szántó a
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok területén fekvő Kevevára község 1269 sz. Velika livade dűlőben 5 hold 370 n.-öl
pedig a kikiáltásiéi* kétharmadánál betétben foglalt következő ingatlanok. 1/4 része 330 kor. becsárban,
alacsonyabb áron nem fognak eladatni. А I 1541/1 hrsz. Kert a beltelekben II. A hbálványosi 1429 sz. betétben

5. Árverezni szándékozók tartoznak Ю8 n.-öl 23 kor. becsárban. А I. 1541/1 felvett: A f  9108/2 hrsz. Rét a Ritics dü-
az ingatlan becsárának 10 0/°- át készpénz- hrsz. Ház 374 öisz. alatt udvarral 44 n.-öl lobén 993 n.-öl 1/3 része 33 k. becsárban
ben vagy ovadékképes értékpapírban. 1600 kor. becsárban. mint az utóajánlattevő által ígért összeg
kiküldött kezeihez letenni. 2. Ezen nyilvános árverés Kevevárai kir. jb. ben az árverést Dr. Bogdánov Vazul ke-

6. A legtöbbet igéro illetve vevő árv. termében 1914 évi j a n u á r  hó 30 vevárai lakos utóajánlata következtében 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni elrendeli ezt valamint ennek feltételeit 
igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy ezennel közhírré teszi.
teni ha eme kötelezettségének eleget nem a telekkönyvi hivatalban mint Kevevára A nyilvános árverés Hbálványos község 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és községh. hivatalos órák alatt bárki által házánál 1914 évi február lió 18 napjának 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik. megtekinthetők. d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ-

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 3, \  kikiáltási ár a becsár. kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Hbálv.
terhelő és az árverés napjától esedékes 4  Ezen nyilvános árverésen a fenti községben a hivatalos órák alatt báriki
adókat és illetékeket viselni és az ingat- ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- által megtekinthetők.
lan birtokába az árverés jogerőre emel- nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar- 1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg,
kedésekor lép.  ̂ madánál alacsonyabb áron alól nem fognak 2. Az ingatlanok a kikiáltási áron

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő eladatni. alul nem fognak eladatni,
részletben és pedig az elsó't az árverés 5. Árverezni szándékozók tartoznak 3. Az árverezni szándékozók tartoz-
jogerőre emelkedése után számított 15 nap az ingatlanok becsárának 10%-át kész- nak az ingatlanok becsárának 10 °/0-át 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel- kezeihez letenni. pírban a kiküldött kezeihez letenni,
ári részlet után az árverés napjától járó 6, A legtöbbet Ígérő illetve vevő 4. Az utóajánlat akkor is kőtelező,
5°/o kamatokkal együtt a kevevárai kir. köteles nyomban íj bánatpénz az általa j ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
adóhivatalnál lefizetni. Ígért ár megfelelő 10%_1'a kiegészíteni ha nem jelenik.

Kevevárán 1913 évi dec. hó 3 - án. eme kötelezettségének eleget nem tesz 5. Ha az árverésen az utóajánlatnál
K л Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki- nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanok

pp ' * * 1 * zárásával az árverés nyomban folytadtótik. az utóajánlaltevő által megvettnek nyilvá-
A kiadmány hiteléül. Vevő köteles a vételárat 3 egyenlő nittatnak.

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető. rész’etbe.i és pedig elsőt az árvés jogerő- 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
____ _____________________________  re emelkedésétől számított 30 nap a má- köteles nyomban a bánatpénzt az általa,
oqfi/Qiq vA„rh Q7 sodikat ugyanazon naptól számított 60 nap Ígért megfelelő vagyis 10 °/0 - ra kiegészi-

' g alatt és a harmadikat u. a. napt. számított teni ha eme kötelezettségének eleget nem
Á rv e ré s i  hirdein&éfiV* 90 nap a. mindenegyes vételári részlet után tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és

az árverés napjától számított 5% kanna- kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 tokkal együtt a kevevárai in. kir. adóhi- 7. Az újabb árversi költségeket a vevő

évi LX. t.-c 102 §-a értelmében ezennel vatalnál lefizetni. köteles fizetni az Ígért vételáron felül,
közhírré teszi, hogy temesvári kir. járás- 7. Vevő köteles eladott ingatlant 8. Vevő köteles a vételárat két
bírságnak 1912 évi sz. végzése követkéz- terhelő és az árverés napjától esedékes egyenlő részletben és pedig az elsőt az
tében Dr. Endrés Mózes ügyvéd által kép- adókat és illetéket viselni és az ingatlan árverés jo merőre emelkedésétől számított
viselt Schlichting Testvérek javára 476 k. birtokába az árverés jogerőre emelkedj- 15 nap alatt a másikat ugyanaz rumtól
20 f. s jár erejéig 1913 évi február hó sekor lép. számított 45 nap alatt, minden egyes vétel-
15 foganatosító kiuegites végrehajtás 8. A tulajdonjog a vetelar es kama- ári részlet az árverés napjától 57„ kama-
utjan le- es felulfoglalt es 645 к. becsült tarnak teljes lefrzetese után fog vevő java- tokkal együtt a kevevirai kir adóhivatal-
következő ingóságok u m .: bútorok nyíl- ra hivatalból bekebelezte!»!. „ál lefizetni. A pfondpőnz аГиТоЫб гёв/
vanos arvere ,en eladatnak. Kevevára 1913 évi r.ov. hó 18-án létben számttatik be.
járásbíróság 1913-ik évi V. 225/2 számú Ha d̂u Ja,I03> s- k- k«r. járásbiró. K Hf ы,’, 191,k J vl dec*.ko "én-
végzése folytán 261 kor. tőkekövetelés, A kiadmány hiteléül: J  .• { Sí * , .V**.J?.!ro‘
ennek 1913 évi december hó 1 napjától Dinusz kir, tolokldinyvvezető. I Dinusz JánoÍT^lelekkönyvezető.

A

8 . oldal.__________________  „ K E V E V Á R A “____________________________1914' 18' .
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