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A megítélt 810 hold! s a kir- állami kincstár'lett pernyer- „Hutweide“k, hanem „Ried“-földek.
f o r k * *  tes *?егше- Á perújítás községünk ré- így sem az 1850-ki törvény, sem a

„ , ,  ̂ szérol 1908-ban Dr. Kiss, illetőleg Dr. királyi kézirat értelmében a pereske-
O felsége, a király nevében Lekics Illés képviseletében nyujtatott dő község tulajdonát nem képezik s

8752/912 Polg. sz. alatt mondotta ki be, s f. é. nov. 2-án nyert befejezést, nem is képezhetik,
a fehértemplomi kir. törvényszék, A Kincstár nagybecskereki ügyé- Azonkívül, — mondja a Kincstár 
mint polgári bíróság, hogy Ke ve- sze által igy érvelt ellenünk. A ke- — a kereseti földek nincsenek a 
vára községe, mint alperes, peruji- reseti föld az ő tulajdona, mert a szerző község nevére telekkönyvezve; 
tásában alakilag és érdemileg is rész- Birodalmi Császári katonai kincstár nincsenek ezek a kereseti ingatlanok 
ben, elfogadva, a m. kir. Államkincs- vezetősége dokumentumaiban „ H u t -  a törvény ily értelmezésében adoma- 
tártól 810 hold földet nyert meg. weide“ névvel jelzett földek mentek nyozva; az sincs az alperes és per- 
índokolása a kir. törvényszéknek, csak át és mehettek át c s a k  az érdekelt újító község részéről bebizonyítva, 
ami régi igazságunk megállapítása, községek tulajdonába, de nem egy- hogy adót fizetett volna 1850-ig per- 

Nem lesz érdektelen, ha e port szersmind a többi „Ried“ földek is. alatti földei után. Sőt az alperes Ke- 
türténetjogi oldaláról megvilágítjuk Azok a „Hutweide“k, amelyek 1850 vevára, a kincstár tulajdonjogát el is 
földieink előtt. Hiszen e pör szeren- ig, akár az akkor még dívott ház- ismerte, hiszen a határőrvidék pol- 
csés kimenetelére alapítottuk egész közösségek, akár a községek kezén gárosítása után, 1876-ba 1 neki vételi 
jövendő kultürális fejlődésünk anya- voltak haszonélvezeti tulajdonjoggal ajánlatot tett. S végül, elbirtoklásról 
fiákban való fedezését, e földek jö- bizonyos összegű, akár taksa, akár bér szó sincs, mert hiszen perujító köz- 
vedeleme szolgáltatja a kultúrépüle- ellenében a kincstár részére (1850. ség csak a már citált 1850 alaptör
teinkre felvett és felveendő kölcsö- H. Ö. a. 11,17 §), azok mégis az 1872- vény hatályba lépte után, lehetett 
nők amortizációját, s minden egyéb iki királyi leirat folytán, amely lei- volna a peres ingatlanok jogszerű 
haladásunk itt, e földeken találja meg ratot az 1873-iki törvény XXVII. t. c. birtokosa, azóta meg nem múlt el az 
nagy részben lendületének hajtó alatt becikkelyezett: a községek tulaj- elbirtoklási 40 esztendő, 
erejét. donába mentek át. De a kereseti föl- Ezen látszólagosan áthatlan jogi

Az alapper 1890-ben kezdődött, dek Kevevára részéről nem ilyen vértezettel megerősítve, szállt a kincs-

T í  п  л  a Hát kicsoda él hát igazából ? A mo- Féktelenség, zabolátlanul zajgó szen-
A  tv U  A . dern ember nem. Miéit kiáltana külömben vedély soha nem lehet élet, mert lelket,

. .. . u  oly harsányan élet után? Mért esne kü- szivet, ideget sorvaszt, — ső t me g ö l i
„Az uj v ilág  küszöbén. lömben neki egyszer a festészetnek egy- az é l e t e t  e g y e n e s e n .  A minden

Berkes József. szer a költészetnek, egyszer az egyház- korláttól felszabadított és független erkölcs
Élni, örülni, vigadni, mosolyogva töl- "ak egyszer a muzsikának és legesle- nem is lehet ideálja egy fenkölt léleknek 

teni el a Tanokat ez az úi világ Drog- többször az erkölcsnek, hogy itt, az em- sem, mert egy fenkolt lelek, ha szabad is, 
ramn^a * Érezve,a*'szeretve és szerettetve, beriség eme magasabb szféra világában ha lángol is, de nem pusztít egy másik 
«zívdohogva leiteni át az életen • ez eeve- lelje meg az elet művészétét ?! És kapkod eletet, egy másik boldogságot, hanem ki 
dűli óhaia a mai embernek Dalos legyen idegesen, de mégsem találja meg az igazi kel és pompázik, mint a mezők illatos vi- 
a munka virágos a fáradozás noétikus a élet üdvözítő módját. raga; szarnyal, mint a szabad egen úszo-

in un ka, v!,aKes a taraaozas, p M tudatosan vagv öntudatlanul sas. de a levegő szabta haláron túl nem
pihenés es ideal» a poez.s. Virányos me- száll, mert ez a ti,Inán szállás, nem lévén
Élet/lleTTs u bóléleh ez a cél, ez Леки ban vélik az életet feltalálhatni. Mind az ott éltető oxigén megölné a szabad életét! 
dat. Ez zúg elő a szivek mélyéből, ez har- az erkölcs felé fordul. Erkölcsben az elet. Az igazi elet az egyénileg, termesze-
sog túlzengve a gyárak tülkölését, ez Erkölcs nyújtja az életet és nem a müve- tileg, tradicióilag józanul körülzárt erkölcs, 
szárnyal, túllengve a szálló aeroplánokat. szét, egyetlen megnyilatkozásában sem. Az az erkölcs, amely vérem, szivem jogos 
Élni akarunk, mert élni oly jó; élni, mert Hiszen a művészet az elet dalosa csupán lángolását el nem tiporja, hanem áldásá
éin! oly édes élni a vágyunk, mert élni dalban, kőben, testekben vagy harmónia- vaj bearanyozza, az az erkölcs amely 
szabad, élni, tüzel a lángoló szív bennünk, ban, de nem maga az elet Nem .gaz, hogy szép termeszetem kitakadasat, kifejleset 
hiszen élni, igazán élni, nemesen és büsz- durch Kunst zum Leben, hanem fordítva, nem fojtja el csirájában, hanem koronába 
kén, tartalmasa,,, okosan a magasba tör- durch Leben zur Kunst fes e sz t ,; -d e  eletet nem o l: ez az igaz,
ve: az emberiség már teljesen elfelejtett. No de те у,к erkölcs az elet kalau- elet erkölcse.
A modern ember élete, nem élet. za! Az e, amelyiket f Ugget I e n e r к.оles- De hol ez az erkölcs ? Nem konyv-

Mert nem az él, aki felfedez, nem nek hívunk es amelyik zaszlajara a ben pem theormban, nem paragrafusban,
az, aki köteteket halmoz össze, nem az, s z a b a d - s z e r e l m e t  tűz, ? Azt a szerelme , -  hanem elegánsán becsületes, fekezye
aki útját méri a bolygóknak. Az sem él, amely csak pezsgovért, perzselő csókot, szabad, egyénileg igaz tarsadalmilag te
aki meztelen szobrokba önti sívár gondo- tilos randevút ismer de megvet tarsadal- gyelmezett, tiszta eletdus szivedben. 
latait. De még az sem él, aki ködös, bús, mi pozíciót, reg, tradíciót, ember, korlatot e z  a  s z í v  h o l  a z

de lelketlen tájakat mázöl. egyaránt.? é l e t .  í g y  á l l u n k  a z  u j v d a g  k ü s z ö b é n .

1. év fo ly m . Kevevára, 1912. november 24-én. 4 5



2. oldal. 1912. november 24.„KE VE VÁR A.“

tár síkra Kevevárával szemben. Ámde 
ez a jogi bizonyosság, mégsem volt 
oly erős, hiszen csak látszólagos volt, 
hogy a mi igazunk át nem törhette 
volna. Justitia Istenasszony vak, az 
még a Kincstárt is megtöri az igaz
ság érdekében.

Az ujrafelvételhez mellékeltük: 
egy halványodó mappa kicsinyített 
fotográfiáját. A halványodó eredeti 
1809-ben rajzolódott és a kevevárai 
járásbíróságnál őriztetik mint tlkvi. 
hatóságnál. Titulusa ékességes és 
zengzetes német nyelven imigyen 
cseng: „Einteilu gsplanvon demMili- 
taire Ort“ Rubin.Ezen a plánon „C“-vel 
van jelölve a „Hutweide“, amely a ke
reseti ingatlannal azonos. Ergo „Hut
weide“ lévén kerestünk, amit Mats- 
kássy mérnök a helyszínen megejtett 
lelkiismeretes szakvéleménye törté
netileg is dönhetetlenül igazolt — és 
nem „Ried“, Kevevára tulajdonába 
száll át az épen citált alap törvény 
és királyi kézirat rendelkezése szerint.

De benne van a Tk-ben is 1/136 
lapszám alatt, ugyancsak zengzetes 
német szón ezenképen: „In Concreto- 
beschützende Hutweide“ kereseti in- 
gatlanságunk. Ezt is igazoltuk egy 
tlkvi másolattal. Itt is felénk moso
lyog a Justitia.

Be lett igazolva továbbá, hogy 
a község 1910-től egészén 1890-ig 
háboritlanul birtokolta az akkor köz
ségi közlegelőket, sőt az „ Anmerkung“- 
rovat tanúsága szerint, a község a 
a M i l i t ä r  C o m m a n d o  enge
délyével egyes darabokat el is adott 
Mi ez más, mint teljes birtoklás? 
De egyébként is az elbirtoklás tel
jesen tárgytalan, hiszen az 1872-iki 
királyi leirat 19 § szerint a „Hutwei
de“ a mienk lett tulajdonjogilag, az 
előtt meg haszonélvezetileg a mienk 
volt, amint a plán igazolta. Tárgyta
lan hát teljesen itt az elbirtoklás 
kérdése, ahol beigazolt és háboritlan, 
előbb haszonélvezeti,-majd tulajdon
jogról van szó.

És hogy végűi azt a bizonyos 
megvételi ajánlatot is elhantoljuk 
(1876), nagyon világos törvényeink 
értelmében, hogy közvagyon akár 
szerzésénél, akár eladásánál a képvi
selőtestület határozata alapján kell 
az eljárásnak megtörténnie, sőt még 
a törvényhatóságnál is ki kell a jó
váhagyást eszközölni: így hát illeték
telen ajánlat, mint amilyen az volt, 
amelyre a Kincstár sikertelenül hi
vatkozott, biróságilag figyelembe nem 
jöhet, és jogi érvénnyel sohsem bír
hat, sem igenlőleg, sem nemlegesen.

Legeslegvégül még azt, hogy 
egyszerű tagadás, nem jogi érv, de 
az sem fogadható el bírósági Ítélet 
indoka gyanánt, ha egy okirat hite

lességét kétségbe vonjuk anélkül, 
hogy a hitelés^éget kétségessé tehető 
alapos kételyeket felhoznék. A felpe
res ily hivatkozással, ilyen érveléssel 
jogát meg nem védhette, az csak az 
alperes Kevevára joga mellett tanús
kodhatott. S lett a „Hutweide,“ a 
fotográfia hiteles argumentálása mel
lett, Ke ve váráé.

Ez ime, az acta gazdag, adatdűs 
hosszú per rövides jogtörténeti képe.

Igaz, csak 810 holdat Ítélt a tör
vényszék első fokon községünk javára, 
mert a kereseti ingatlanok egy ré
szét az alapper és a perujitási idő
közben jogerősen kisajátított a tör
vényszék és mert a peres ingatlan 
egy részére községünknek még a 
megújított perben sem sikerült bíró
sági pondussal megerősített, elfogad
ható bizonyítékokat felhozni — de 
azért a 810 hold a mienk tett. Ör
vendhetünk, mert haladhatunk!

Furcsa az egészben csak az, hogy 
a pervivők, mért nem kérték rögtön 
a perújítás elején, a per sikere ese
tére a rögtöni birtokba való vissza- 
bocsátást, hiszen jogi axióma, hogy 
az ítélet a kereseti kérelmen túl nem 
terjedhet. Erre is várjunk. ? !

Felhívás polgártársainkhoz!
Jelige: Nincsen fensége
sebb tudat, mint érezni, 
hogy jót tettünk!“

Itt a tél előhírnöke, a szeszélyes 
pocsék, nedves időjárás! A szegény 
ember — télen — a legszorgosabb 
munka mellett is alig képes a min
dennapi kenyerét magának s család
jának biztosítani, s máris uj gondok
kal találkozik: gyermekei nincsenek 
a dermesztő hideg ellen a legszük
ségesebb téli ruhákkal ellátva! Nincs 
miből? Pedig itt az ajtó előtt a tél 
s benne a gyermekek legszebb ün
nepe : a karácsony ! Ünnepe a gaz
dagoknak ! Örömünnepe a szegények
nek! Diadal s örömnapja a keresz
tényszeretetnek ! Itt az alkalom, hogy 
mindenki, ki csak teheti feleslegéből 
— legyen az bár nehány fillér! — 
valamicskét azoknak adjon kik do
bogó s epedő szívvel, sápadtan, dide
regve a hideg szobában várják a jó 
szivek mentő ajándékait. Meg vagyok 
győződve, hogy Kevevára nemesszi- 
vű polgársága a kétségbe esettek 
helyzetének javítására most is áldo
zatkészen adományokkal siet a nyo
mor enyhítésére, hogy a legszüksé
gesebb felső ruhával, lábbeii sat-vel 
lássuk el tanköteleseinket s . mind
azokat, kiket a nyomor erre kijelölt!

Azt az ünnepet a múlt traditiójá- 
hoz híven Kevevára polgársága kell, 
hogy méltóképen az idén is meg

ünnepelje! Kell, hogy Jézus, a világ 
megváltója születési emléknapján 
könyeket törüljünk a valóban szű
kölködő ártatlan tankötelesek szemei
ből! Kell, hogy a valódi szegénysé
get, szűk bűzös falaiban felkeresve, 
ezen ünnepen szeretettel magunkhoz 
emeljük! Elkeli őket látni a legszük
ségesebb ruhafélékkel, hogy Isten 
házában s az iskolában megjelenhes
senek, hol a jó Isten az emberek s 
a jótevők iránti szeretet-s tiszteletre 
tanítjuk, hogy megmenthessük és át
adhassuk őket hasznos polgárokként 
az életnek, az emberi társadalomnak! 
Adjon mindenki a nemes célra sze
rény tehetségeihez képest s felcsillan 
a karácsonyfa teljes pompájában, 
mely körül a nyomor csemetei letér
delve, összekulcsolt kacsokkal fognak 
értetek s gyermekeitekért a világ 
Urához fóházkodva imádkozni s sza
vuk az angyalok karácsonyi seregei
nek szavaival fog találkozni, hirdetve. 
„Dicsőség magasban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaratú embe
reknek !“

A szegény tanulók segélyezése 
céljából eszközölt gyűjtésből a m. 
évben 100 gyermek kapott ruhát, mi 
oly szép s megható eredmény volt, 
hogy az idén is felbátorítva ezen 
eredménytől teljes bizalommal fordu
lok a gyermekek nevében áldozat
kész polgártársainkhoz, a minden 
nemes és jó célt előmozdító helybeli 
pénzintézetekhez, vállalatok-es társu
latokhoz azon tiszteletteljes kérelem
mel: pénzt, cipőt, ruhát szövetet stb. 
adjanak adomáyozzanak!

A szegény tanulók téli felruhá
zására szánt adományokat — melyek 
karácsony előtt isk. ünnepély kere
tében lesznek kiosztva — alulírott 
isk. igazgatónak átadni kegyeskedje
nek, ki is azokat annak idején nyil
vánosan nyugtázni fogja.

Kevevára 1912 nov.hó24-én.
Wenner Miklós.

a közs. elemi iskolák igazgatója.

H Í R E K .
=  Ag. ev. istentisztelet. Ma vasár

nap november 24-én délután 2 órakor a 
polgári fiúiskolában magyar istentisztelet 
lesz, amelyen W a l l r a b e n s t e i n  Jakab 
lelkész mond beszédet. Az egyháztagok 
felhivatnak, hogy minél nagyobb számban 
jelenjenek meg.

=  Áthelyezés. W a i m a n n István 
helybeli 28 - as vadászzázlóaljbeli hadnagy 
áthelyeztetett Bécsbe a 82. gyalogezredhez. 
Helyébe Fabricius N. főhadnagyot helyez
ték ide.

=  Új ezredorvos. A novemberi áthe
lyezések alkalmával tudvalevőleg áthelyez
tetett Dr. Mohilo Viktor ezredorvos is, 
akinek helyére Dr. Adler Antal ezredor- 
vost nevezték ki. Az új ezredorvos állo
mását már elfoglalta,



1912. november 24. *K EV É V Á R A . “ 3. oldal.
— Eljegyzés. A helybeli „Brock Illés 

és fiai“ szesznagykereskedő cég egyik bel
tagja Br o c k  Imre eljegyezte P o l i t z e r  
Ilonka úrleányt Furlugról. A fiatal párnak 
tartós boldogságot kivánunk.

=  Ritka alkalom kínálkozik uridivat- 
cikkek olcsó bevásárlására most Temes- 
várott, mert G u t t m a n n  H e n r i k  fel
hagyni szándékozik a Lloyd - palota mellett 
lévő fióküzletét.

=  Vizsgázott motorhajóvezetők. Jor
dán m. kir. kereskedelemügyi szakbiztos 
t*. hó 21-én Kevevárán tartózkodva a Behr 
Hugó cég s a hasonnevő motorhajó tulaj
donosa Behr Rezső előtt a motorve
zetői szakvizsgát jó eredménnyel letette. 
Ugyancsak ez alkalommal jelenleg a 
vállalatnál alkalmazásban levő Kakuczi 
János motorvezető is a hasonminőségű 
szakvizsgát sikeresen letette. Utazók ! Már 
most csak bátran neki a Duna kéklő, sok
szor fodros, sőt néha a Kossova ismerő
sünk haragjától vert hullámoknak!

=  Bolond az iskolában. F. h. 19-én 
este betörtek az iskolába és irtózatos van
dalizmussal szétromboltak ott mindent. 
Felforgatták a padokat, letépték a fali 
képeket; utcán, kertben eldobálták, oda- 
dugdosták a klosettokba, széjjel törték 
még a feszületet is. Azt hittük, hogy su- 
hancok voltak a hősök, mert ismerve 
vadságukat elég valószínűnek tűnt fel 
előttünk a dolog. De kiderült, hogy 
W i d i n e r J ó z s e f ,  egy csak nem rég 
megbolondult legény volt a romboló. Őneki 
persze nem lehet barbarizmusról laníolni 
hanem egyszerűen el kell szállítani Lipót 
dicső mezejére, mert közveszélyes bolond
nak ott a helye. Szegény, sajnáljuk, mert 
állítólag apja is igy járt 18 éves korában.

— Tanonciskola! Otthon. A h lybe- 
li iparostanonciskolai otthon ma délután, 
3 órakor Wenner Miklós igazgató vezeté
se alatt tartja rendes havi gyűlését a 
következő műsorral: 1. Himnusz. Énekli 
az ifjúság. 2. A tintás üveg. Szavalja 
Raniszavlyevics Szilárd III. o. t. 3. Szülő
földem. Szavalja Ezszki Sztrahinya II. o.
4. A becsületességről. Szabad előadás. 
Tartja Berkes József r. k. segédlelkész.
5. Egy gondolat bánt engem. Szavalja 
Kaufmann Ferenc IIÍ. o. t. Szózat énekli 
az ifjúság.

=  Roncsoló toroklob Temesszigeten.
A nagy mérvben lelépett ragályra való 
tekintettel az iskolákat bizonytalan időre 
bezárták.

=  Pescha Mladen csendőrkézen. 
Múlt számunkban adtunk hirt arról, hogy 
a fennti atyafi hatósági engedély nélkül 
gyűjtött a balkáni háború sebesültjei és 
az árván maradottak javára. Mint most 
értesülünk nevezettet a csendőrök elfog
ták, hogy a jövőre nézve móresre tanít
sák.

=  A ref. egyház 60 hold földje. 
Amint értesülünk, a ref. egyház hatvan 
hold földet kapott az Államkincstártól, 
egy Kevevárán alakítandó egyház község 
céljaira. Mert nemzeti szempontból fontos
nak tartjuk ezen ügyet, a jövőben bőveb
ben óhajtjuk majd tárgyalni.

=  Erzsébet-ligeti kút. Az utolsó
törvényhatósági biztosi gyűlésen elhatá
rozásba ment az Erzsébet-ligeti kút mé
lyítése is. Hogy mennyire üdvös ez a ha
tározat, azt felesleges hosszan pertraktálni 
érzi ezt minden házi asszony. A biztosi 
gyűlések jobban értik a község házidol
gainak kezelését.

— lalopás. Az ember igazán elbá- 
mul némely szülő erkölcsi gyatraságán. 
Vagy kell nagyobb erkölcsi gyatraság, 
mint hogy ha a szülő maga biztatja cse
metéit a lopásra? Most jöttek rá a köz
ség részéről, hogy az épülő kaszárnyából 
hiányzik sok fa. S amint az eddigi nyo
mozásokból kiderült, iskolás gyerekek lop
ták el drágalá+os szüleik biztatására. De
rék szülők, jó csemetéitek lesznek! Hu 
nem 25 öt nem ártana rátok diktálni.

=  Lovon a csorda után. Azzal szók 
ták vádolni Keveváránkat, hogy sok ben
ne, sokféle a nemzetiségi érzelem. Pedig 
ez egyszerűen nem igaz. Bizonyítom az 
alábiakkal. „őseink lóháton ettek-iítak.“ A 
történelem e markáns mondattal, jellemzi 
nomád őseink turáni jellemét. Nohát, aki 
ilyen jellemet mutat, még azinternacioná- 
lis XX. században is, abban a században, 
amikor őseink minden jellegzetes magyar
sága elmosódott, amikor a magyar vonás 
csak Móric Zsigmond parasztjaiban lelhető 
fel: az föltétlenül ős-inagyar jellem.

Tanúk igazolják, hogy a múlt héten 
valami kimondhatatlan nevű csordásunk 
lóháton terelte a tehén csordát, kifelé a 
rétre. Bizonyára csupa magyarságból. Én 
legalább annak tudom be. Vannak ugyan 
rossz nyelvűek, akik velem szemben mást 
vitattak. Azt mondták először, hogy ez a 
nyargalászás nem magyar szokásból esett 
volna meg, mert ahol már biciklin hajtják 
a teheneket, mint ahogy ezt már mégis 
irtuk, otc nem mennek vissza lóra. Ez sze
rintük visszafejlődés volna, a mai kor pe
dig csak haladást ismer. Aztán azt mond
ják, hogy azér mentt lovon a csordás, mert 
Kevevára utcáin akkora a sár, hogy négy
lábon még csak át lehet rajta gázolni, de 
kettőn már sehogyan. Mi bár ennek is 
adunk egy kis igazat, mégis fentartjuk né
zetünket, hogy ez a lóháton járó csordás, 
az egyedüli ősi turáni magyar.

— Figyelmeztetés. A tőkekamat adó 
bevallása, december hó folyamán teendő 
meg. Akinek sok a tőkéje (ami ugyan alig 
hihető Kevevárán valakiről), hát az ne 
mulassza el Lackov jegyzőnél beválla- 
ni. Ellen esetben inegbüntetődik, először 
5%-al, másodszor 25%-al, ez pedig sok.

— Új adó. 1912 jánuár hó elsején 
lép életbe az új adótörvény. A pénzügy 
igazgató nevezi ki a kivető és összeíró 
bizottságok két-két tagját három póttagót 
a községi elöljáróság választ. Legfontosabb 
a két bizottság elnöki állása, mert tőle 
függ nagyban az új adófizetés képe. Tájé
kozásul az új adóról még bővebbet is 
adunk.

=  Jótékonyság. A közs. iskolák 
igazgatójától a következő értesítést vettük.

Több helybeli kereskedő cég kötelez
te magát, hogy inig cégük fennáll, minden

év karácsonya előtt, s pediglen december 
1-ig naptár megváltás címén a következő 
a közs. isk. igazgató kezeihez átadandó 
évi összeggel a szegény községi tanulók 
ingyenes téli felruháztatásához hozzá jár 
rulnak. Ezen nemesszivű kereskedők nevei 
s adományozandó összegei a következők: 
Be h r  Hugo  15 к. — B a u m a n n  Seb. 
2 к.— Cs ók  Si mon 5 к.— G u n c z y  
József 5 k.— J e n ő t  a testvérek 15 k .— 
J u l i u s  D. 10 k*— H ü b s c h  János k. 
30— H ü b s c h  Rezső k. 5 — K a c s i n a  
Lázár k. 10— Kosz  t i c s  Koszta k. 10— 
K o s á r  János k. 10— Kl e mm István
k. 6 — Ni kol  i cs J. Nikola к. 15 — 
N ág 1 ics András k. 5— R i t o m i r o v i c s  
és R a k i t o v á n  k. 10—T h e o d o r o v i c s  
Vazul k. 30—• s Via j к о v i cs Péter k. 
5— 188 korona. E helyen az igazgató a 
közs. tanintézetek nevében az igazán em
berbaráti szeretet fakasztotta nemes elha
tározásért, hálás köszönetét s elismerését 
fejezi ki.

Szerkesztői üzenetek.
Kaptuk e levelet. Kérném szives fel

világosítását mit csináljunk a temető ut
cával ? Szerkesztő úr jóvoltából, folytonos 
ostorozása folytán a községi elöljáróság— 
igaz 10000 koronán — nekidurálta magát, 
a vizet levetette nincs többé pocsolya. De 
van más sár, pép ? Mint eszközöljünk ki 
ennek a megszüntetésére az elöljáróságnál. 
Nem e miséztessünk az eső eláliittása ér
dekében valamennyi templomukba л ? És 
ha igen lesz-e ennek foganatja?

Legjobb lesz, appelláljanak az Úris
tenhez, ő rendezi az eső dolgát. Bélyeg 
nem kell. Kevevárán úgyis mindent meg
szoktak felebbezni. Az apellálás jobban 
fog a misénél.

Őszi és téli újdonságok:
Női felöltők, szőrme - áruk, kosztümök 
=  blúzok és pongyolák. — ..-

Fenyő József nöi felölX,nrúhá'
Temesvár — Belváros.

Merczy.utca 12. * * * Telefon 11 — 96
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt.

A j á n d é k o t  ne  v e g y e n !
mielőtt STERNBERG óriási alkalmi áruházát meg nem látogatta.

Valódi brill, ékszerek» szebbnél szebb perzsa  SZŐnyek, modern csillárok» d isz-é s  m űtárgyak» bronz,
porcellán, márványból, mesés alkalmi árban árusittatnak.

= = = = =  Chinaezüst-tárgyak meglepő olcsón = = = = =
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Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Bogdanov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Zischang Vilmos 
kevevárai lakos végrehajtatnak javára 
Gorek Károly kevevárai lakós végrehaj
tást szenvedett ellen 400 kor. tőke ennek 
1912 évi április hó 1 napjától járó ;6%-°s 
kamata 56 kor. 20 fillér eddigi ezúttal 
20 kor. 30 fillérben megállapított, valamint 
a még felmerülendő költségek nemkülön
ben a csatlakozás kimondásával Gorek 
János kevevárai lakós javára 213 kor. 20 
fill, költség, a fehértemplomi takarékpénz
tár r. t. javára 3200 kor. tőke, ennek 
1911 évi október 6 - tói járó 7% kamata 
és 231 kor. 80 fill, költség kielégítése vé
gett az 1881 évi LX. t. ez. 144 és l46§-ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ennek feltételeit a 
következőkben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsájtatnak:
A fehértemplomi kir. törvényszék 

területén fekvő Kevevára község 492 sz. 
betétben foglalt következő ingatlanok:

A t  129 hrsz. ház 696 ő. i, szám a 
uevarral a beltelekben 117 n.-öl 1000 kor. 
becsárban. ^

Ezen ingatlanra Gorek János és neje 
szül. Fahr Mária javára bekebelezett élet- 
hosziglani haszonélvezet szolgalmi jog ezen 
által nem érintetik.

Amennyiben azonban ezen haszon- 
élvezeti jogot megelőző tehertételek fede
zésére szükséges árverésnek 5000 koroná
ban megállapított vételár meg nem Ígér
teinek, az árverés nyomban hatálytalanná 
válik és az ingatlan az 1881 LX. t. ez, 
163 - a értelmében a fenti szolgalmi jog 
nélkül fog nyomban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 
községházánál 1913 évi Január hö 7 -ik 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép-

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

Kevevárán 1912 évi okt. hó 26-én.

Könyvkötői műhelyemben
mindentele e szakm ába  
vágó munkálatok a le g 
n a g y o b b  szakértelem

mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.

T a n o n c
felvétetik =

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

L e h r l i n g
wird aufgenommen 

in der Oberläuter’sche
Buchdruckerei.

Nyomatott Oberläuter-fjle könyvnyomdában, Kevevára.


