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A gyermekvédelem hézagai.
Midőn a gyermeket — az állami 

gondozásban — a telepre viszik, meg
indul számára a közadta javak lavi
nája, mely gyakran el is temeti őt. 
A „telep“ ugyanis gondoljuk inkább 
a „gyártelep“ mint a „nyaraló te
lep“ értelmezésére a következő főbb 
elemekből áll: orvosokból, gyerme
kekből és fizetett gondzókból. Milyen 
viszony van e három tényező közt? 
A lehető legrosszabb. A gondozók 
nehezítik az orvosi tudomány mun
káját és- viszont. Az élet és bánás
mód lehetetlenné teszi az orvosi se
gítséget. Természetes a tömeg-neve
lésnél azért a pár koronáért nem is 
lehet máskép. Adjanak tehát többet 
a mesterséges — pótszülőnek ? Nem 
lehet, nincs miből.

Az állami gyermeknevelésből — 
már e néhány sorból is kitűnik — 
hiányzik az állami érdek istápolása, 
annak meggondolása, hogy amit az 
állami üstben főznek, azt állami táp
lálékul kell majd felhasználni. Mert

T Á R C A .
Úg> alkonyaikor...........

Úgy alkonyaikor, midőn a nap szemét 
Bíbor szegélyű fellegek lefogják,
És láthatatlan tündéri kezek 
Fátyolt boritnak lázas homlokára:
Lelkem kiröppen börtöne lakából 
S mint bús tilinkó elhaló panassza;
Mint egy sóhaj suhan a bércztetőie 
S a természet varázsjátékában 
Hosszan mereng és hosszan álmodik.
Úgy alkanyatkor, midőn szép kedvesein 
Rózsás kezével két szemem lefogja:
A béroről visszatér a lelkem 
S mint egy varázsütésre nyílnak szemeim, 
Csodálni a természet remekét.
S ha csók rá nyújtja édes ajakát,
A mennynek üdve a sí ivembe tér.
S liljom karával, hogyha átölel, —
Mint álmaimban jól az égbe szállók.

Dr. Rédiger Aladár

állami meggondolás az nem lehet, 
hogy arra úgy sem fog kerülni a sor, 
hogy a gyermek — mint becsületes 
munkás — meghálálja mindazt a jót, 
amiben őt a köz gyermekkorában 
részesítette.

A bánásmód keserűségeihez a 
falanszteri jelenetben olvasottakra 
emlékesztető intézkedések járulnak. 
Ha a gyermeknek az asztalos mes
terséghez van kedve, egészen bizto
san szellemi munkára fogják és vi
szont. A pályaválasztás szabadságá
nak ilyetén korlátozásáról hű tanú
ságot tesznek a levelek, amelyekben 
a gondozottak szüleikhez megmen
tésért könyörögnek. Az egyéni am
bícióknak soha, semmi körülmények 
között nem tesznek eleget az állami 
nevelésben; t. i. mikor a rossz haj
landóságú gyermek a külömben sem 
fényes bánásmódot megunva — meg- 
szekik a telepről. Ilyenkor a nyomo
zás utána lanyha, sőt gyakran sem
mi.

Három módja van tehát az ál
lami érdek előmozdításának az állami

Imádkozom teérted.
A kápolnában szól az estharang,
Imára hivó hangja ide hat.
Mig elhalóan átrezg lelkemen:
— Imádkozom teérted kedvesem.

A hunyó nap sugára visrz ítér 
Halkan, susogva csergedez az ér.
A szellő játszik egy kis levelen 
S én — imádkozom érted kedvesem.

Dal csendül fel a rengő gályákon,
Sóvárgó dal, — imámba foglalom. 
Szivemben lángra gyűl a szerelem,
S imádkozom teérted kedvesem.

Dr. Rédiger Aladár.

Kis verssk.
I.

Szerelmem a tenger-árban 
Lombvirányos kis sziget,
Partján a vad hullám elül,

nevelésben és pedig:
1) a telepi élet és bánásmód.
2) a pályaválasztás korlátozása.
3) haszontalan személyes ambí

ciók érvényesülésébe való belenyug
vás.

Mi ennek a következménye ? A 
csenevész, beteges mesterségéért nem
csak hogy nem lelkesülő, de azt 
egyenesen gyűlölő, vagy folytonosan 
változtató nemzedék keletkezése. 
pedig nem államgazdasági szempont. 
Hogyan lehetne ezeken a bajokon 
segíteni ?

Felmerülhetne ezen reform esz
méje, mely szerint a meglévő rend
szert az összes említett szempontok
ból beható vizsgálat tárgyává téve — 
azon újításokat eszközölnek. Nem va
lószínű, hogy a fennálló rendszer el
fogult híveit ez újításra rá lehessen 
venni, de még oly sokoldala is volna 
a reformálás, hogy a velejáró nagy 
rázkodtatás nagy társadalmi felké
szültséget kívánna.

Lehetne a fennálló rend mellett, 
főleg közigazgatási tekintetben olyan

Melyet a szél neki vet.
Szerelmem bús életemnek 
Kopár, sivár pusztáján 
A hűsítő eső után:
Szelíd, színes szivárvány.. . .

II.
Egy kis leány mondta nekem, 
Fáj a szive, fáj nagyon,
S szeretné, ha ráboi*ulna 
A bánatos sirhalom.
Én hallgattam... de éreztem, 
Hogy azt én nem szeretném, 
Mert énnékem egyedüli 
Vágyam : lenne az enyém.

III.
Órákhosszat nézegetem 
A te képed,
S amint nézem, a szemembe 
Könnycsepp téved.

T A U B E R  T I V A D A R
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újításokat eszközölni, melyeknek ha
tása, jó eredményei azonnal mutat
koznának ? Ilyen a hatósági ellenori- 
zés szigorítása, illetve az intézmény 
igénybevételének nagyfokú megne
hezítése.

Mert kétségkivüi sablonossá és 
céljának meg nem felelővé teszi az 
intézményt a nagy általánosság, a 
mindenkinek megadott lehetőség arra, 
hogy az intézményt igénybe vegye.

Ez is nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a gyermektől való megszaba
dulás kérdése megoldást nyerjen.

Természetes, hogy ez a nagy 
általánosság úgy anyagi, mint erköl
csi tekintetben érezteti a hatásait a 
gyermeken, de mindenekfelett a nagy 
összességben, a társadalomban.

S talán ezért is fájt az a csu- 
fondáros szó, melyet múltkor két 
inas-gyerek veszekedése alkalmával 
hallani volt alkalmunk; mikor már a 
gorombaságok, illetlenségek egész 
özönét zuditották egymásra, az egyik 
nagy erkölcsi fölénnyel vágta ki az 
utolsót a legnagyobb sértést, amivel 
ember csak illetheti felebarátját: 
„lelenc, mondta, a lelencházban nőt
tél fel“. Gyermek-szájból eredt, mégis 
fájó volt, mert a másik részről a tett- 
legesség következett rá. Mindent el
tűrt, ezt nem. És mikor ezt láttuk, 
feltámadt bennünk a gondolat, hogy 
hátha mégis valami megszégyenítő 
dolog lelencnek lenni, talán valami 
társadalmilag dehonestáló van ben-

Egyre nézem....... a könny csak gyűl
A pillámon,
S addig nézem, mig a képed 
Már nem látom. . . .

Pintér Ernő.

Két elbeszélés.
(1) Irta: Pintér Ernő.

Kedélyes társaság volt együtt a föl
desúrnál. Ott volt a falú egész intelligen
ciája. A pohárcsengés közepette csak úgy 
csattogtak az adomák, az élcek és . . . 
cikkázott a bor. . . Többnyire az öreg tisz
telendő atya a falu papja vitte a szót. Jobb
nál jobb adomák és szebbnél szebb elbe
szélések elevenedtek meg ajkán. . . De 
csend beszélni kezd. . .

Már mint diák érlelődött meg ben
nem az az elhatározás, hogy pap leszek 
s amikor letettem az érettségit, beiratkoz
tam a Theológiára. Szerencsésen el is vé
geztem azt, és nagy örömömre szülőfa
lumban választottak meg segédlelkésznek. 
Most amikor már öreg vagyok s onnan 
már régen elkerültem ide ti közétek mon
dom még most is kedvesen emlékszem 
vissza az ott töltött esztendőkre. Szülőfa
lum lakosságának egy része magyar a má
sik része német ajkú volt. Szeretetreméltó- 
ak, becsületesek voltak mindannyian. Hogy 
pedig a mindekét népfaj egyformán része
süljön az Isten igéjének hallgatásában, fő
nökömmel a jó öreg B. . . bácsival úgy 
végeztük hivatásunkat, úgy egyik vasár 
nap magyar, másik vasárnapon német is

iié, valami olyan, mint a szabadság- 
elveszítésében.

Megnyugtattuk magunkat; van 
is valami hasonlóság e két élet kö
zött, mindkettőnél cél az emberek 
becsületessé, munkássá való tétele. 
Minkettőért köszön f és hála jár ki 
azoknak, akik alkottak.

De hogy egy emberbaráti intéz
mény és egy a büntetőigazságszolgál
tatás szolgálatában álló alkotás között 
a gyerek beszélgetés nyomán meg
indult associáció rokonvonást állapi
tatott meg általunk: az jellemző és 
pedig szomorúan jellemező. Mindket
tő büntetés. Az egyik társadalmi, a 
másik erkölcsi. Vagy megfordítva.

Ezen utóbbi gondolatok már 
azokban is feltámadhatnak, akiket 
együttvéve „laikus nagyközönség“- 
nek megnevezhetünk el. Azokban 
épen, akik arra vannak szorulva, 
hogy a gyermekvédelmi jótéteményt 
igénybo vegyék. S minthogy nekünk 
eleget van alkalmunk ezektől az in
tézmény felől hallani: nem örvende
zünk együtt olyanokkal, akik egy 
önalkotta, csak nagy vonásokban is
mert és épen ezért felületesen elbí
rált valamiről nagy hangon dicsérve 
szoktak véleményt mondani.

HÍREK.
=  Alispáni látogatás. F. évi febr. 

22 - én szombaton községünkben időzött 
Ferency Sándor vármegyei alispán és még 
egy nehány vármegyei úr, a járás terü-

tenliszteletet tartottunk felváltva. A néme
tet principálisom, a magyart én szoktam 
volt megtartani.

Egy napon, amikor B. . . bácsi nem 
volt otthon és én helyettesítettem őt a 
lelkészi hivatalban, beállít hozzám a temp
lomszolga is jelenti, hogy meghalt egy 
gazdag öreg német asszony s el kell, hogy 
temessem.

Engem pedig elfogott a rettegés, di
áknyelven szólva: a drukk, hogy én aki 
legszükségesebbeket is aligludom kifejez
ni németül, (kifejezni ausdrücken kinyom
ni) én kell, hogy egy öreg német asszony 
koporsójánál tartsak halotti beszédet Szí
vesen lemondtam volna a gazdag papi 
honoráriumról csak nem kellett volna el
mondanom a halotti beszédet.

De nem volt sok gondolkodni való 
időm, fogtam az öreg tisztelendő atya né
met imádságos könyvét s abból mindjárt 
az első „Anya sírjánál tardandó imádság“- 
ott kezdtem el irgalmatlanul bevágni, diák 
nyelven szólva: büfflázni. Egész éjjel nem 
tudtam aludni annyira drukkoltam.

Másnap délelőtt is vágtam még a 
beszédet s délután háromkor, amikor a kán
torral útnak indultunk a halottas ház felé, 
útközben is folyton magollam s mondo
gattam magamban, hogy : „Heisze Tränen 
flüszen, und“. . . és bánatos sóhajok emel
kednek az ég felé. . . persze németül most 
már alig tudok valamit belőle.

Amint oda értünk a gyászos házhoz 
és amint kitették az udvarra a koporsót s 
amint a koporsó után a halott egyedüli

létén levő országutaknak állami kezelés
be való vétele végett. A tárgyalások ered
ményesen végződtek.

=  A vöröskeresztegvlet mulatsága. 
Tegnap este zajlott le a Hoffmann szállo
dában a fenti mulatság, hangverseny nyel 
összekötve. A műsor csak a', utolsó pilla
natban vált véglegessé. Lapunk zártakor 
még nem számolhattunk be a mulatság 
lefolyásáról. Jövő számunkban azonban 
részletes és kimerítő tudósítást fogunk 
hozni.

=  A laktanyáról. A Ferenc utca 
végén épülő Ferenc József laktanya las
san, de biztosan épül. A laktanya ősz 
óta tető alatt lévén, a téli fagy által jól 
kiszáradt. A munkálatok most a napokban 
— ha az idő a számítást újólag keresztül 
nem húzza — ismét megkezdődnek. A lak
tanya területének szánt ingatlanok körül 
azonban egyes érdekeltek túl nagy igényei 
folytán kisajátítási eljárás fog folyamatba 
tétetni. Az illető birtokosok Belgrádban 
lakván, nem igen tudják ingatlanaikat meg
munkálni és ennek dacára úgy gondol
kodnak, hogy a m. kir. kincstár minél 
nagyobb summát fizessen nekik, ha a 
laktanya melletti területre szüksége van. 
Számításukban azonban csalódtak, mert 
a honvédelmi miniszter rendelkezése foly
tán az érdekelt területek kisajátítása el
járása e hó 12-én délelőtt 8 órakor a 
községháza tanácstermében le fog folyni.

— Beletúltak az iszapba. Borzalmas 
és hajmeresztő szerencsétlenség történt a 
napokban a gályái rétben, amelynek egy 
20 éves fiatal ember és 2 ló eseit áldoza
tul. Zsán Ilia gályái gazdálkodón ik mint 
az idei esős évben igen sokaknak még 
künn rekedt a kukorica szára. A mostani 
szebb napok beálltával nevezett gazda 
kiküldte fiát lóval és kocsival a retbe, 
hogy a még künn levő kukorica szárból 
egy kocsival hozzon be. A fiú ki is ment,

hozzátartozója oldalán férjével vidáman 
csevegve, derült arccal elém jött, ki nem 
mondható félelem, rettegés vett erőt raj
tam, hogy hiszen az én inon dókám úgy 
kezdődik, hogy. . . „Heisze Tränen f üszen 
und“. . . itt pedig a könnynek még nyo
ma sincs, a sóhaj helyett vidám nevetés 
száll az ég felé. . . Rémes percek voltak 
azok rám nézve, amig a kántor elénekel
te a zsolíárt s amig én magamba azon 
tépelődtem, hogy alakítsam át beszédemet 
mert jelen esetben épen nem mondhattam 
hogy „Heisze Tränen“. . .

Amikor a kántor készen volt az 
énekkel, mindenki kíváncsian rám nézett 
és várta szavaimat, сзак az ifjú pár nem. 
Borzaztóan kényelmetlen helyzetiben vol
tam, meg voltam zavarodva s idegesen 
súgtam oda a kántornak, hogy énekeljen 
el még egy strófát. Azalatt pedig én egész 
német tudományomat összeszedve rette
netes fejtörés után a következőleg alakí
tottam át beszédemet: „ich möchte mich 
nicht staunen wenn heisze Tränen, und“ . . .

Az ének után pedig a fiatal asszony 
csevegése között elkezdtem átalakitottan 
mondani: „Ich möchte mich nicht stau
nen, wenn“. . . Legnagyobb lelki meg 
nyugvásomra szolgált az, hogy a beszéd 
közepén a mélyen gyászoló asszony elkez
dett rémesen sírni, bömbölni és „die heisze 
Tränen“ elkezdtek irgalmatlanul potyogni.

Itt bevégezte s a poharak Ínycsiklandó 
csengéssel ütödtek egymáshoz.

------  folyt, köv.
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de nem jött többé élve vissza. Oda veszett ' 
lovastul.

A rétre kiérve valószínűleg úgy 
gondolkodott, hogy a hosszú kerülő út 
helyett átvág inkább egy meglehetős süp- 
pedékes te.íileten, amely az erős fagy 
által járhatónak mutatkozott. Számlásá
ban azonban alaposan csalódott. Mert amint 
az illető területre ráhajtott, rögtön ész
revette, hogy a lovak térdig, a kocsi pe
dig a tengelyig süppedt. Vissza is akarta 
volna őket terelni, de már nem lehetett.
A sok próbálgatás és kínlódás helyzetét 
csak még válságosabbá tette, mert mind 
inkább jobban és jobban sülyedt. Végül 
ő maga is leugrott a kocsiról és próbált 
menekülni, de nem lehetett. Lovaival és a 
kocsival együtt ő is elsülyedt. Közeli se
gítség hiányában mindnjájan odavesztek. 
Az eset ugyanis estefelé történt, amikor 
már mineenki bennt volt a falúban. Az 
apa a késő éjjeli órákig várta haza fiát, 
de az csak nem jött. Másnap reggel azu
tán kiment a rétbe, ahol derékig süpped
ve, megfagyva és holtan találta meg a 
szerencsétlenül jártakat.

=  A tagosításról. Községünkben a 
föld tagosítás ügye most már múlhatat
lanul halad előre. Mind azt annak idején 
megemlítettük, a munkálatokat a képvise
lőtestület G i u r g i u  Lőrinc temesvári 
mérnökre bízta, aki a napokban másik 4 
mérnöktársával meg is érkezett községünk
be. A vezető mérnöktől sikerült megtud
nunk azt is, hogy az előmunkálatok és 
földosztályozások körülbelül április vágóig 
be lesznek fejezve. Akkcr aztán teljes 
erővel hozzá fognak idejövetelük valódi 
céljának, a tagosításnak a megvalósításá
hoz. Az irodát a delibláti utcában fekvő 
és Würz korcsmával szemben levő ház
ban rendezték be. A vezető mérnökön 
kívül itt időző másik 4 mérnök a követ
kező : Cerbesz András, Nagy Lajos, Piros 
Sándor és Thőrész Ádáin.

=  Tiroii énekesek. Az elmúlt hét
nek négy első napjában 6 nő és 6 férfi
ből álló zene és daltársulat szórakoztotta 
a Hoffmann szállodában a közönséget. Az 
előadások terített asztalok mellett tartot
tak s jól voltak látogatva. A zenei pro
dukciók nem voltak valami kiválók, de 
annál több élvezetet nyújtottak az ének
darabok és a bemutatott tiroii táncok.

— Tűz. A múlt héten nagy kárt 
okozott tűz pusztított a gályái rétben. 
Velagits Zsiva gályái kereskedőnek 60 
holdról való összegyűjtött kenderje kigyu- 
ladt és 3/4 részben el is égett. A tüzet 
valószínűleg gyújtogatás okozta. Másként 
ez nem is igen lehetséges, egy házaktól 
tanyáktól ment rétben. A most folyó ku
koricatört snél alkalmazott munkásokból 
került ki bizonyára a gyújtogató. A ken
der biztosítva volt egy zágrábi biztositó 
társulatnál s igy akár  töLbé-kevésbbá 
megterül.

=  Mozi Gályán. Tehát már Gályán 
is tért hódított ezen újkori, nagy hordere
jű Edison találmány. Mint értesülünk a 
község intelligensebb elemei vették kezük
be az ügyet és a legközelebbi időben meg 
is nyílik már a gályái mozgókép színház. 
Ha ez igy tovább tart, akkor nemsokára 
Dunadombón és Temesszigeten is lesz 
mozi.

— Káposzta estély. Tegnap este a 
Dollák-féle korcsmában káposztaestélyt 
rendezett a tulajdonos, amely jól volt lá
togatva. Mindenki jól érezte inagat, az

ételek és italok kifogástalanok voltak.
A zenét S c h a f f e r  Antal harmonikás
szolgáltatta.

=  Március 15. A helybeli iskolák 
— mint minden évben — ez idén is méltó
képpen fogják megünnepelni a magyar 
szabadság dicső ünnepét. Az összes isko
lákban szorgalmasan folynak a próbák. A 
közönség a múltban tanúsított érdeklődése 
után ítélve — most is ki fogja venni ré
szét a hazafias lelkesedést keltő ünnepsé
gekből. A polgári fiú - és leányiskola együt
tesen rendezi ünnepélyét és pedig már
cius 14-én délután 1/2 6 órakor a Hoff
mann szállodában. A műsor itt a követ
kező: 1. Hymnusz. Éneklika polg. fin és 
leányiskola vegyeskara. 2. Ünnepi beszéd. 
Mondja: Gyulai László polg. isk. tanár.
3. Rákóczy Ferencz Rodoslon. Melodráma. 
Szavalja: Néinedy Ella polg. leányiskola 
igazgatónő, zongorán kiséri Gyöngyös 
Paula polg. isk. tanárnő. 4. Kurucdalok. 
Rákóczy kesergő, Török bársonysüvegem, 
Csínom Palkó. Énekli: a polg. fiúiskola 
énekkara. 5. Petőfi költeményei. Színda
rab egy felvonásban. Előadják : 1. Bordal: 
Balián János IV. o. t. 2. Leiró költemény 
Tájleirás: Pap Irén Ili. o. t. Jellemrajz: 
Szabó Erzsi III. o. t. 3. Lyrai költemény 
Tamás András IV. o. t. 4. Népies költз- 
mény : Mucsi András IV. o. t. 5. Politikai 
költemény: Colóka Mózes IV. o. t. 6. 
Szerelmi költemény: Kohn Margit III. o. 
t. 7. Hazafias költemény: Ambrus Géza
III. o. t. 6. Magyar induló. Liszt Ferenc-
től. Előadják zongorán: Gyöngyös Paula 
tanárnő és Láng János polg. isk. igazgató. 
Az elemi iskola ünnepélye 15. - én déle
lőtt 10 órakor lesz szintén a Hoffmann 
szállodában. :
Az elemi iskola ünnepélye 15.-én délelőtt 
10 érakor lesz szintén a Hoffmann szállo
dában. Ez évben is előadnak egy 3 fel
vonásom énekes gyermekszindarabot, ame
lyet Wenner Ferenc és Müller Béla taní
tók rendeznek. A műsor itt a következő:
1. Himnusz. Énekli az ifjúság. 2. Talpra 
magyar. Szavalja: Pinkú Livius IV. o. t.
3. A kis dobos. Elmondják: Hipp Maris
ka és Sommer János II. sz. óvodai tan.
4. Nemzeti szin. Elmondja Mihajlovics ZA- 
gorka I. sz. óvodás növ. 5. Pósa Lajos. A 
legszebb dal. Elmondja: Fleischhacker Mi
hály és Vlajkovics Vukasin IV. o. t. 6. 
Alkalmi beszéd. Tartja Fuchs Jakab tanító.
7. Jánosi: Neféltsétek a magyart. Elmond
ja : Mészáros Etel V. o. t. 8. Móra István: 
Hajnal hasadásán. Elmondja Marx Józsa
IV. o. t. 9. A kis honvédők. Énekes gyer- 
mekszinmű 3 felvonásban. Irta: Lowec'.ky 
Ernő. Személyek : Gyuri árva — Marx Fe
renc VI. o. t., Erzsiké árva — Réh Mag
da IV. o. t., Tanító bácsi — Kuhn Péter 
ip. isk. III. o. t., Csősz — Gecs Gyula ip. 
isk. III. o. t., Káplár Roth Ferenc ip. 
isk! III. o. t., Postás íiá — Márx Lajos ip. 
isk III. o. t., Gazda — Raniszávlyevics 
Szilárd ip. isk. III. o. t., Berci lipapásztor 
— Papp Aranka IV. o. t., Pali fiú El
ler Rezső IV. o. t., Janki, libapásztor — 
Zepcsa Péter IV. o. t., Feri, fiúk — Lo~ 
rencz József IV. o. t., Irén — Kopper Haj
nalka IV. o. t., Julcsa, libapásztor — Hcsz- 
ler Katalin IV. o. t., Borcsa, leányok — 
Osztoics Melánia IV. o. t., Vilma — Paull 
Klodild IV. o. t., I. asszony — Panin Ka
tica gazd. ism. isk. t., II. asszony — Fau- 
kel Etel gazd. ism. isk. tan., Mostoha — 
Eller Róza gazd. ism. isk. tan. Libapász
tor fiúk és leányok: Bunda Kornélia, Csol- 
lák Eufrozina, Guríts Blanka, Krikl Emma,
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Skarday Anna, Blänig József, Kneip Jó
zsef, Marx András, März József, Werner 
Ignác, Zimmermann Antal. 8. A Szózattal 
az ünnepély véget ér.

Temes vármegye közigazgatási bizottságától.
Szám: 446/1913. Tárgy: Kevevárai lakta
nya céljaira szükséges ingatlanok kisajá

títása.
H I R D E T M É N Y .

A kereskedelmügyi m. kir. minister 
ur 1912 december 18-án 91351/1. A. szám 
alatt kelt leiratával a Temes vármegye 
törvényhatósági bizottsága által Kevevára 
községben épitend) vadászzászlóaljl ikata- 
nya céljaira szükséges ingatlanok megzer- 
zésére, amire 1912 évi szeptember 7-én 
63193 sz. a. kelt rendelettel a kisajátítási 
jogot engedélyezte volt, az 1881 XLI. t.c. 
33 §. alapján a kisajátítási eljárást elren
delvén, az eljáró bizottságba elnökül dr. 
Hollósy Gyula vin. főjegyzőt, tagokul Elek 
Károly kir. főmérnököt, vagy akadályoz
tatása esetére helyettesét és Capdebó Fe
rencz törvényhatósági bizottsági tagot, 
jegyzőül dr. Kutliy Lajos vm. aljegyzőt 
kiküldőm és a bizoottsági eljárás helyét 
és idejét Kevevára községházához 1913 
évi március hó 12. napjára szerdán déle
lőtt 8 órára kitűzöm.

Erről az érdekelteket oly figyel nez- 
letéssel értesítem, bogy a bizottság a ki
sajátítási terv megállapítása felett akkor 
is érdemileg fog határozni, ha az érdekel
tek közül senki sem jelen meg.

Temesvár, 1913. évi február hó 7.-én.
Joanovich, s. k.

p  ту miniszteri tanácsos,
főispán elnök.

108/913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó a: 1831 

évi LX. t.-ez. 102. § -értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 67 p. számú végzé
se következtében Dr. Cogdano/ Vásza 
kevevárai ügyvég áital képviselt Bogo- 
szavlyevics Zsófia homokbálványosi lakos 
javára homokbálványosi lakos eile л 4000 
korona s jár. erejéig 1913 évi Január hó 
13-én foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le-és felölfoglalt és 1110 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m. bolti 
áruezikkek és álványok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi 62/1 számú végzése 
folytán 4000 kor. tőkekövet léc, ennek 
1912 évi Deczember hó 1 napjától jáió 
6 % kamatai 1/3 % vált 3dij és eddig 
összesen 315 kor. 41 f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig alp. ház. leendő 
megtartására 1913 evi márczius hó 10 
napjának délelőtti 9 órájakor határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alól is elfognakadat

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

Kevevára 1913 évi feb. hó 25-én.
Orsó János, kir. bir. végr.
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464/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevá:*ai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság dr. Schab Mátyás fehértemp
lomi ügyvéd végrehajtatnak Kollarszki 
Gyóka homok bál ványosi lakos végrehaj
tást szenvedett ellen 120 korona tőke en
nek 1911 évi julius hó 1 - tői járó 5% 
kamata 73 korona 60 fillér eddigi ezúttal 
16 kor. 30 fillérben megállapított valamint 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881 évi LX. 144. és 146. § - ai 
alapján az alább körülírt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ennek feltételéit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtanak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 2809. sz. betét
jében foglalt következő ingatlanok: A I. 
2012 hrsz. Kert a beltelekben 182 n.-öl 
és 2013 hrsz. 306 őisz. udvarral a belte
lekben 328 n.-öl 839 korona becsárban.

A III. 6288 hrsz. Szántó a Dolina 
dűlőben 582 n.-öl 6289 hrsz. szántó a Do
lina dűlőben 1203 n.-öl 210 korona becs.

2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1913 évi április hó 8 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Homokbálv. község
házánál a hivatalos órák allatt 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 kiviil hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nup a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% 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 fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetni.

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

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Olaszországi szegfű
és különböző színű R Ó Z S A  

vasárnaponkint
Nikolics Miklós füszerkereskedésében

olcsó áron kapható.

Kawa - Sántái - Kapszulák ■,k uUnA,szer hugycsofoiyás, kanko, ьеге-
.. pl. M . J  lob- holyaghumt és idült fehérfolyás
.. ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

D r . B ojta - Injekció ^yiöejUleg használva. Orvosilag ajánlva. 1
.. ЯяЪ'пяЪ' "1 ° ^01* hller; ehhez egy fecskendező fér-

, ,  . " f,dknak ^agy nőknek 1 kor. 50 fillér. Eredményért kezesség. :. ::
Universal - Fluid T u р?Ла1,1а" hatású testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, 

Л(Л ' * ° ldsna es borviszketegségnél. 1 próba üvegcse
Cl 'U I YJ 40 A 1 nagy ÜVGg 1 kor* 50 fillér. :: :: ::
y k rib a n e k  К . M . gyógyszertára a „KereszT-hei, T e m e s v á r.

:: E r z s é b e t váro s .  XIV., H u n y a d i u l  30. ::
----- ----------- Viszontelárusitók jel fizetve. —  —

Nyomatott Oberläuter-léte könyvnyomdában, Kevevára.


