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Gazdáink és az ipar.
Az igazi agrárista a tiszteséges 

„r ;t, a tiszteséges kereskedelmet 
sohase tekintette ellenségeinek, ha
nem csupán annak túlkapásait osto
rozta. Az agrárista jól tudja, hogy 
Magyarország nagygyá és gazdaggá 
csak akkor lehet, ha azok a nyers 
anyagok,amelyeket termesztenek, ide
bent nyernek feldolgozást és elfogyasz
tást. Akkor megszűnik az az anomália, 
hogy nyersterményekben olcsó áron 
csinálunk vásárt a külfölddel s feldol
gozott állapotban sokszor tizszeres 
áron hozzák vissza.

Abból a közel 1000 milliónyi 
behozatalból 50. 76 % tisztán mun
kabérekre esik, elképzelhető tehát, 
ha a reteteneten nagy összegnek 
csak fele is magyar honos, magyar 
munkások birtokába jutna, mennyi
vel nagyobb lenne azok fogyasztási 
képessége, menyivel több liszt, hús, 
zöldség fogyna el az orszég határa
in belül. Elérkezne mindjárt az az 
idő, amikor nyersterményeinkkel 
nem volnának rá utalva a külföldre,

T Á R C A .
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Látogatásom Nikitánál.
A napokban, egy délután Montene

gróban volt dolgom, s fölhasználván az 
alkalmat, mint a mi kiváló lapunk munka
társa, felkerestem Nikitát Cettinjében. A 
„Nagyfejedelemu-hez címzett kávéház kár
tyaszobájában ü lt: elölte egy nagy térkép, 
körülötte teljes hadi díszben három ma
gasrangú hadvezére.

A főpincér ismerte, mint régi stamm- 
gastot és kérdezősködésemre azonnal hoz
zá utasított.

Nikita hanyag eleganciával, kigom
bolt echt párducbőr kacagányban, fedetlen 
fővel ült ott. . . koronája a pinkában he
vert.

— Jó estét, Mester! — szóltam meg- 
illetődve és bemutatkoztam. . .

Előkelő gestussal helyet mutatott 
jobbján. . .

— A terveim iránt érdeklődői, ide
gen, ugy-e bár?

mert ideben nyernének azok piacot 
s elfogyaztást, elérkezne a külön 
vámterület ideje is, amikor nyugod
tan mehetnénk abba bele, mert ki
viteli feleslegünk nem, vagy csak 
jelentéktelen lenne.

Valóban megfoghatatlan az, hogy 
nekünk agrikúltür államnak nemcsak 
a szorosabb értelmében vett gyár
ipari behozatalunk mily óriási, de 
nyersterményekben is milyen jelen
tékeny. Gyümölcsből s gyümölcskon- 
zervekből 34 millió értéküt hozunk 
be, pedig kitűnő gyümölcsöket ter
melünk s Kecskeméten, Rimaszom
batban kitűnő gyümölcsconzerváló 
gyáraink is vannak- Hántoló malmaink 
borsószükségletük 98*67o-át külföld
ről szerzik be, a kölesnek 83*1% - a 
külföldről kerül hozzánk, borból 15 
millió korona árát, szénből 15 millió 
métermázsát, sertésárut 2‘8 millió 
korona értéket hozunk be, sőt kará
csony hetében legalább 25.000 drb. 
szárazon kopasztott stájer kappan 
szokott magyar emberek asztalára 
kerülni. Arról meg jobb nem is be
szélnünk, hogy gépekért, vászonne-

— Y^s, Mester! — mondtam én. . . 
Tudtam róluk egyet-mást és most, hogy 
Sasonow. . ;. hogy Oroszországban oly bé
kés a hangúját. . .

— Igent . . . igen! . . .  cserben hagy
tak — mondta Nikita minekutána hosszan 
és meggyőződéssel káromkodott egyet. . . 
A nyomorultak! . . . De idegen, — fordult 
felém vérben forgó szemekkel, — mondd 
őszintén, nem kém vagy te ?!

Osztrák vagy magyar?! . . Beszélsz 
tán oroszul?

— Oh, ross; ul beszélek oroszul, — 
követtem el teljes rosszakarattal egy szó
játékot ellene. — Angol vagyok! . . .

— Angol ? Anglia ? . . . Hm. . . Ezt 
a nevet halottam már! — mondta elgon
dolkozva, — persze, a hatodik elemiben 
tanultam róla.

— De a tervek, Mester? tértem a 
dologra.

— Ja, a terveim?! . . . Nos hát, 
Szkutárit elfoglalom mindenáron. . . Az 
lesz az első lépés. . . Ausztria-Magyaror- 
szág, amilyen könnyelmű külpolitikát üz, 
nem nyugszik bele. . . talán ellenein tá
mad. . . Fejjel rohan neki a falnak . . .

müekért, rnhaneműeüért, különösen 
pedig női piperecikkekért mily óri
ási összegek mennek külföldre, ho
lott ha léteznek is ilyen anyagokat 
készitő gyárak az országban, azok 
terményeiket nem képesek itt érté- 
kesiteni, hanem előbb kénytelenek 
azt elvinni külföldre, hogy azután 
az ottani gyáros azt nagy haszonnal 
hózza vissza. Egy magyarországi ke
fegyáros kitűnő minőségű keféket 
készit, anyagát Londonba viszi ki s 
egy ottani gyár cége allatt hozza 
vissza s adja el - természetesen két
szeres áron.

S miért van ez igy ? Mert mi 
magyarok vagy nem tudjuk fölfogni 
helyzetünket, a magyar ipar terjedé
sének jelentőségét, vagy csak álha- 
zafiság van bennünk. Nálunk a haza
fi ság a nagyhangon való politizálás
ban nyilvánul, a miből aztán senki
nek semmiféle haszna nincsen, nem 
pedig közgazdasági helyzetünk tanul- 
mányozásásban és ösmeretében, a 
mely ösmeretek pedig parancsolólag 
kiáltják: hogy minden magyar em
bernek csak magyar ipari terméket

Megütközünk. . . Három nap alatt ott va
gyok Szabadkán, — nézd, idegen. . . hol 
is van csak a térképen ? . . . Ja nem lát
ni a fene egye meg, épp itt van ez a gyer
tya pecsét. . . Szabadkán átszállunk és 
egyenesen észak felé. . . . Másnap elfog
laljuk Pestet. . . Itt van Budapest. . . Az
után Pozsony, Bécs, Linz. . .

— De ha az orosz nem segít?
— Mit bánom én ! ( Mit bánjuk mi! 

igy kontrázott a három hadsegéd) . .
A famíliára se számitok . . . csak a saját 
erejűnkre . . . Van még ötven kipróbált 
hű vitézem. . : Pesten lesz a székhelyein 
. . . Nagyszerű hely, egyszer jártam már 
ott! . . . Ugy-e öregem leszel oly szives 
és hozol egy hatosért liptói túrót, - dúdol
ta elmerengve s elmosolyodott az emlékek 
hatása alatt. . . He. . he. . az a kis lok- 
nis a Caszinóba !. .

— Na és már biztos ? - kérdezte most 
már izgatottan remegő hangon, mert 
kezdtem kétségbeesni szép hazám jöven
dő sorsa felett.

— Wiehajst ?! - nevet önelégülten a 
fejedelem, az az a király, — a jövő hónapra 
már mégis rendeltem három erkély páholyt
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szabad használnia. Az egyénnek nem 
szabad annyira önzőnek lenni, hogy 
csak saját személyére gondoljon s 
egyébbel se törődjön, ha jól megy 
a sorsa. Egy családnak kell tekin
tenie az egész magyar nemzetet s 
szív  vei lélekkel arra kell törekednie, 
hogy ezen család minden tagjának 
jó sorsa legyen, mert csak így me
legedik, gyarapodik gazdagszik az 
egész tűzhely. Ennek pedig múlha
tatlan kelléke, hogy egyrészt a föld
művelő sokat termeljen s azt jól 
értékesítse, másrészt pedig, hogy 
ne sok pénzzel adózzon ipari termé
kekért a külföldnek, hanem hogy az 
a pénz is idebenn maradjon az or
szágban, emelve annak fogyasztó 
képességét és az egésznek vagyono- 
sodását.

A gazdáknak nem a külön vám 
terület kell, amelylyel esetleg ter
ményeink értékesítését lehetetlenné 
tennők - legalább egyidőre - hanem 
az kell, hogy mindenki lássa át a 
magyar ipar terjedésének fontossá
gát; az kell, hogy ne vegyen senki 
mást, csak magyar ipari terméket, ha 
mindjárt egy pár fillérrel drágább is a 
külföldi portékánál, az kell, hogy ne 
igyék olyan kávét, amelyet nem ma
gyar cukor édesit, ne vásároljon 
gépet, külföldi műtrágyát, ne járjon 
angol vagy német posztóban, ne 
Írjon olyan papirosra olyan tollal, 
mely nem magyar gyárból került ki, 
ne csináltasson cseh vászonból fehér
neműt, ne igyék pi'seni sört, ne 
egyék prágai sódart, stájer kappant, 
s kerülje azokat az üzleteket, melyek
ben nem tudják bizonyítani, hogy 
a kért árú magyar gyáripari termék.

a Royal orfeumban az egész győztesen 
bevonuló hadseregein számára. . . Csak 
a határon lesz nehéz becsúszni, de majd 
kijálszuk valahogy a fináncokat. . . A bi
rodalmat azután felosztjuk. . . Minden 
harcosra jut egy tartomány. . . . Szigorú, 
de igazságos urai leszünk a népnek !.. .

— Herr Nikita!. . . Egy partiét ta
lán!-jött oda egy kopaszodó tözsdeágens 
az asztalhoz s a következő pillanatban már 
asztalon volt a kártya.

— A kocka el van vettve - mondta I 
befejezésül Nikita sötéten. . . Apropos, ! 
Herr Kiausz ne felejtse el, bemond iáin a I 
kontrát. Aztán le ne hazudja a játék vé
gén. . . Meg fogja látni — fordult felém-a 
játszmát megnyerem. . . És akkor Pest. . 
és Becs. . .

— So ja ! mondta Krausz.
— És. . . ístenem-folytatta Nikita-ha ' 

meggondolom, hogy lesz még két koronám
. . . Osztrák és Magyar! Oh, hogy szeret- 
nék még két koronát.

— - Parancsoljon Mester! - nyúltam ! 
zsebembe szolgálatra készen, gondolván í 
hogy lesz bőr az arcán és nem fogadja ! 
el. Csa ód am !  . . .  Nem volt bőr az arcán, I  
s a forintot szórakozottan a zsebébe csúsz- 
talta. . . . Kn szomorúan néztem a forint j 
után. . . .
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A magyar gazdaosztály nagy és ha
talmas. Ha követné a tanácsokat, 
ha nem használna külföldi iparcikket 
rövid idő alatt megteremtené a ma
gyar ipart jobban, mint bármiféle 
állami szubvenció.

Polgári Leányiskolánkról.
A kevevárai polgári leányiskolái 

egyesület f. évi április hó 27-én élénk 
érdeklődéssel közgyűlést és azt meg
előzőleg választmáuyi ülést tartott. 
Örömmel állapítjuk meg e helyen, 
hogy amilyen életképesnek bizonyult 
polgári leányiskolánk, annyira ten ni- 
vágyó az iskolát fenntartó egyesület. 
Egézséges mivoltát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a körülmény, hogy 
mindjárt az első összehívásra az ülé- 

j seken határozatképes számmal jelen
tek meg a tagok és a tárgyalás alá 
kerülő ügyek iránt igen meleg érdek
lődést tanúsítottak. A gyűlés lefoyá- 
sa a következő volt: 1. Iskolaszéki 
tagokul megválasztottak a rendes ta
gok sorából Wenner Miklós elemi 
iskolai igazgató és a választmányi 
választmányi tagok sorából Csermák 
Vilmos igazgató-mérnök. Sajnáljuk, 
hogy ezen megtiszteltetés korábban 
nem érthette nevezett szimpatikus,

: vezető szerepet betöltő férfiakat. 
Wenner Miklós igazgató megválasz
tásáról kapcsolatban meg kell emlé
keznünk a vezetése alatt álló érde
mes tanítótestületről is. Ők az egye
düli testület, kik nemcsak egyenként, 
hanem mint testület is megtalálha
tók az egyesületi tagok sorában. 
Csakhamar felismerték, hogy a mai 
kulturviszonyok között, Kevevárán 
szükség van polgári leányiskolára. Mi
kor pedig bebizonyosodva látták, 
hogy ezen intézmény által közönsé
günk igen széles rétegekben érde
kelve van s éppen ezen érdekltseég 
az iskola jövőjét biztosítja, tekinté
lyes erkölcsi és anyagi támogatásu
kat ígérték meg az egyesületnek egy 
ünnepélyes határozatokkal. Erkölcsi 
támogatásuk éppen abban áll, hogy j 
a megfelelő leány tanulókat a pol
gári leányiskolába irányítják s igy 
az említett szülői érdél e tséget fenn
tartják. Az egyesület tehát kedves 
kötelességének tett eleget, mikor a 
tantestület képviselőjét, az elemi is
kola reprezentatorát iskolaszéki tag
nak megválasztotta.

2. pont. Az egyesület választ
mányába behivattak Mein Jenő vas
kereskedő és Kokora Illés községi 
bíró. Reméljük, hogy községünk bí
rája a tőle telhető leghathatósabb 
támogatásban fogja részesíteni isko
lánkat.

3. pont. Megállapította a köz
gyűlés a jövő évi költségvetés sze

mélyi kiadási tételeit.
4. pont. Tagfelvétel- és törlés. 

Itt megjegyezük, hogy ahány tagot 
veszített az egyesület kilépés miatt, 
annyi az új tagok száma. A gyűlés 
végén élénk vita fejlődött a tagdíj
hátralékosokról, és a jövő évi iskola 
épület környezetéről. De az utóbbi 
inkább csak privát beszélgetés volt.

Örömmel hozzuk a t. olvasó kö
zönség tudomására, hogy az állam a 
jelen tanévben épp úgy, mint a múlt
ban, az iskola fenntartási költségei
hez hiányzó összeget fedezte.

HÍREK.
— Katonai előléptetések és áthe

lyezések. Az ez évi májusi előléptetés a 
helyben állomásozó 28. vadászzászlóaljban 
a következő változásokat hozta : Hanken- 
stein Alfréd százados őrnagygyá lépett elő 
és áthelyeztetett a Trientbe (Tirol) szé
kelő 4. számú cs. és kir. császárvadász 
ezredhez. Leist András főhadnagy száza
dossá lépett elő, inig Fiilőp N. élelmezési 
zászlós hadnagygyá neveztetett ki. Egy 
új százados is ide lett helyezve még pe
dig Ehrenwalli Burló Antal, az 1. számú 
vadászzászlóaljtól. Az el11 ptetett tiszteket 
május 2-án délben tartott banketten ünne
pelték.

=  Signum laudis. Pénteken reggel 
fél 9 órakor nagy katonai parádéval tűz
te fel D о г о t к a alezredes M u r g u  had
nagy mellére a vitézségi érmet. A bátor 
hadnagy valóban vitéz teltei szolgált rá 
az éremre. Még a télen történt, hogy 
katonaságunk az úgynevezett Szendröi 
szigeten posztolt. Javában dühöngött a 
kossava és zúgva zajlott a Duna- Az ott 
posztoló katonák sehogy sem tudtak át
vergődni haza. Pedig már másfél nap óta 
egy csep élelmiszerük sem volt. De 
egyébként is valóságos istenkisértés lett 
volna a zajló Dunával harcra szállni. És 
M u r g u  hadnagy ily veszedelmes kö
rülményeit dacára felvette a küzdelmet 
a dühöngő szélvésszel és a zajló jéggel. 
Áthozta a szegény éhezőket sértetlenül, 
egytől-egyig. E férfias, vitéz cselekedetet 
jutalmazta meg a legfőbb Hadúr, a király 
dicséret jeléül éremmel.

Három nyelvű, katonásan rövid be
széd után tűzték mellére a „Signum laudis“. 
Azután az egész katonaság eldefilirozott 
a kitüntetett hadnagy előtt.

=  Keresztjáró rapok. Hétfőn, ked
den és szerdán nagy ünnepségek között 
folytak le a keresztjáró process dók. Első 
nap a kálvárián, második nap a székely- 
kevei keresztnél, harmadik napon pedig 
a temetőnél volt a körmenet. Mind a 
három napon Geiger Antal plébános funk
cionált.

Esküdtek. A fehértemplomi tör
vényszék a f. hó 19. én kezdődő esküd
s z * 1 ciklusra községünk polgárai közül 
a következőket hívta be: Mein Jenő 
vaskereskedő, Nica Péter tanító, Visnyics- 
ki Janos gazdálkodó, Engler Lajos bank- 
vezetó, Wenner Ferenc tanító, Nikolics 
Miklós fűszerkereskedő és Balogh István 
bankhivatalnok.

, ' kgy sokakat érdeklő előléptetés.
Községünk lakosságának még bizonyára 

I elenk emlékezetében élnek a 33-as bakák 
j akik körülbelül 2 évig voltak nálunk. Az 

itt állomásozott zászlóalj tisztikara szintén
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jó egyetértésben élt a polgársággal. Egyes 
tisztek határozottan megszerettették ma
gukat, ezek közé tartozott Gielhuber 
Szilviusz százados is, akit becéző néven 
Gigi bácsinak neveztek. A mostani máju
si csillaghullás alkalmával Örömmel vesz- 
sziik tudomásul, és adjuk tovább, hogy 
volt kedvencünk örnagygyá lépett elé.

=  Májusi áj tatosságok. Csütörtöki 
nappal kezdődtek meg a májusi ájtatossá- 
gok, amelyeket a közönség mindenfelé 
annyira kedve’. Első és utolsó vasárnap Má
ria - prédikációk lesznek, amelyet B erkes 
József, s. lelkész tart. Az ájtatosság ideje 
minden nap este 6 órakor. Ujitás is tör
tént a májusi ájtatosságok körül, amen
nyiben kedden és pénteken magyar nyelven 
lesznek megtartva.

=  Az amatöregyletről. A helybeli 
amatöregylet péntek délután 6 órakor 
saját kerthelyiségében választmányi gyű
lést tarlott, amelyen új tagokul felvétettek: 
Oberläuter Estella ovonő, Müllner Lajos 
zászlós, Gyulai László és Wagner Ernő 
polg. isk. tanárok. E határozta továbbá a 
választmány, hogy vasárnap délután dij- 
kuglizást rendez, amelyben nem egyleti 
tagok is résztvehetnek.

=  Kirándulás. Május hó 1. én 
mintegy 20 főből álló társiság a Behr-féle 
motorcsórj a':on (gy i agy o', b kirándulást tett 
Uj-mo!dovára. A társaság 1.-én reggel 4 
óra körül indult és másnap reggel 7 óra 
tájban érkezett vissza. A sikerült kirán
dulás tervezője Dinusz János telekkönyv
vezető volt. Részt vettek benne fehértemp
lomi urak is, így Dr. Jakabfy Pál törvény- 
széki elnök, aki kíséretével Báziáson szál
lott fel a motorcsónakra.

— Gyermeknap. Az országos gyer
mekvédő liga mint minden évben, úgy ez 
idén is gyűjtést rendez, az elhagyott gyer
mekek megmentése érdekében. A liga 
gyüjtöiveket bocsájtott ki és megküld Ute 
az elemi iskolai tantestületnek is abbeli 
kérelme kapcsán, hogy e hó valamelyik 
napján gytitést rendezzen.

A tantestület a nemes célt m éltá
nyolván a gyűjtés napjául e hó 10-ét tűzi 
ki és kéri a közönséget, hogy csekély 
pénzbeli ajándékaikat a majdnem kikül
dendő és a gyűjtést eszközlendő gyerme
kektől ne vonják meg és az aznapi bevé
telük egy csekély %“**t a nemes célra át
engedni kész kereskedőket — akiknek ki
rakataiban ott lesz a gyermeknapot hirde
tő piakát — támogassák.

Gondoljanak örömmel azokra, akik
nek megadott, hogy övéik, körében bol
dogok lehetnek! És indítsa meg szivüket 
e napon azoknak az elhagyott, beteg nyo
morban sinylöd'5 kisdedeknek a sorsa, kik 
tol megtagadtatott a családi tűzhely, a 
szülői szeretet melege, a gyermekek gond
talan boldogsága. Énnél nemesebb, Isten
nek tetszőbb dolgot nem cselekedhetünk'. Az 
egy begyült adományok Temes vármegye 
gyermekvédelmi céljait fogják szolgálni s 
legnagyobbrészt egy vármegyénk számára 
Temesvárt létesített szegény gyermek- 
kórház javára fognak fordittatni.

Önkéntes adományok Wenner Miklós 
igazgatónak adhatók át, akinél a gyer
meknapot hirdető nyomtatványonk is van
nak, miután ő lett a vezetőség részérül a 
gyűjtés eszközlésére felkérve.

=  Illúzió színház. Gyalázatoson csap
ta be a közönséget Lois Larly név alatt 
szereplő bűvészmester. Ha ugyan annak 
lehet * nevezni. Óriási plakátok hirdették 
napok óta jövetelét, annyira felcsigázván

a közönség érdeklődését, hogy a Hoffmann 
szálloda nagyterme egészen megtelt. A 
közönség a magas belépődíj mellett tény
leg várt is valami elfogadhatót, de biz az 
összes mutatvánvok egy - kettő kivételével 
régi és már mindenütt agyon mutogatott 
számokból állottak. A közönség egy része 
hangos megjegyzéseivel adta tudtára a 
bűvész úrnak elégedetlenségét és az első 
szünet alatt távozott is. Ezek legalább ke
vesebbet mérgelődtek, mint azok, akik 
végig kitartottak. Az efféle urak aztán el
rontják a jobb sorsra érdemes társaságok 
esélyeit is és igy nem csoda, ha néha egy- 
egy értékesebb ily fajta társaságnak nem 
akad közönsége.

=  Iparostanonciskölai Otthon. Ma
délután 3 órakor a községi iskola sarki 
épületében a fennti egylet gyűlést tart, 
amelynek programmja a kővetkező: 1. 
Himnusz, Énekli az ifjúság. 2. A vándor
fiú. Gyulai Páltól. Szavalja. Schön Péter 
ip. isk. III. o. t. 3. A pásztorfiú. Szavalja 
Schön József ip. isk. III. o. t. 4. Honsze
relem. Petőfi Sándortól. Szavalja Janó Va
zul ip. isk. III. o. t. 5. Édes anyám c. 
ének. Énekli az ifjúság. 6. A munkásság
ról Berkes József segédlelkész tart előadást.
7. Szózat.

— Bizományi üzlet. A fehértemplomi 
népbank helybeli fiókjának vezetője R e- 
g i u s Emil — mint azt egyik számunkban 
jeleztük — behivatott a pénzintézet szék
helyére Fehértemplomra. A bank úgy lát
szik az ő értékes tevékenységét ott sze
rette volna értékesíteni. De miután itt há
za és nagy ismeretsége van, azért gondolt 
egyet és nem acceptálta a bank határo
zatát, hanem állásáról leköszönvén elha
tározta, hogy itt marad és bizományi üz
letet nyit. Szándéka már valóra vált, amen
nyiben az Osztoics-féle házban, Júliussal 
szemben, megfelelő üzlethelyiséget is 
bérelt. Közvetít mindenféle kölcsönöket, 
adás vevéseket s több ezen szakmába vá- 
gó ügyeket. Nálunk efféle dolgokkal még 
senki sem fogalkozott és reméljük — Re
gius éleire valóságát ismerve, — hogy ezen 
üzlet jól fog prosperálni.

=  Országos vásár. A holnap kezdő
dő országos vásár az időjárást tekintve 
jó auspiciumok között kezdődik. Az áldat
lan politikai helyzet miatt a vételkedv 
azonban nem lesz valami nagy. Az állat
vásár két napig tart, a kirakadó vásár pe
dig rendesen csak egy fél napig, mert dél
után már csomagolnak, hogy az est be
állta előtt mindenki otthon lehessen.

— Siketnémák felvétele. A temes
vári áll. segélyezett siketnéma - intézet fel
ügyelő bizottsága f. évi junius végén 
veszi fel a jövő tanév új növendékeit.

Felvételért folyamodhatnak nemre, , 
vallásra és nemzetiségre való tekintet ; 
nélkül oly 7-10 éves sike’né.nák szülei j 
akik a temesvári siketnéma-intézet kerü
letébe tartozó Te me s ,  T o r o n t á l ,  és 
K r a s s ó - S z ö r é n y  vármegyék terüle
tén laknak.

A fe’sőbb osztályokba olyan gyer
mekek is vétetnek fel, akik később sike- 
tültek meg, akik tehát már beszélni tud
nak, de a^be z-det elfeledni kezdik. Az 
intézet a növendékek elméleti oktatásának 
a befejezése után maga gondoskodik a 
gyermekeknek szakszerű ipari kiképezte- 
téséről, miért is ezek mint keresetképes 
egyének adatnak vissza a szülőknek. A 
felvételt az intézet felügyelő-bizottságától 
kell kérni, a kérvény azonban az intézet 
igazgatóságánál nyújtandó be.

A kérvényhez csatolandók:
a. ) keresztlevél, vagy születési anya

könyvi kivonat;
b. ) a gyermek siketségét igazoló 

tiszti orvosi bizonyítvány;
c. ) himlő-oltási bizonyítvány;
d. ) hatósági kimutatás a család - és 

birtokállapotról és esetleg szegénységi 
bizonyítvány, amelynek csatolása esetében 
a kérvény és mellékletei bélyegmentesek;

e. ) az eltartást megfizetni hajlandók
nál a szülő vagy gyám által kiállított és 
hatóságilag láttainozott nyilatkozat a dijak 
pontos fizetésének elvállalásáról.

A b.) és d.) alatti mellékletekhez 
csakis az intézeti igazgatóságtól díjtalanul 
kapható nyomtatványok használhatók.

Akik az évi 200 K. eltartási dijat 
egészben vagy fele részben megfizetni 
képesek előnyben részesülnek.

A vagyontalan gyermekekről az in
tézet gondoskodik, ha a szülő a kérvény
ben kijelenti és okmányokkal igazolja, 
hogy gyermekének neveltetésére képtelen.

A tandíj és 40 K., amely azonban a 
vagyontalahoknak, kérésükre, szintén 
elengedtetik.

Az eltartási dij havi részletekben, a 
tandíj féléve részletekben is fizethető.

Ruházatról a szülő tartozik gondos
kodni.

A növendékek a modern kor igényei
nek megfelelő és mintaszerűen berende
zett internátusbán nyernek ellátást.

Felhívjuk az érdekelt szülőket, hogy 
kérvényeiket mielőbb, de legkésőbb junius 
15.-éig küldjék be a temesvári siketnéma- 
intézet igazgatóságához, mely szívesen 
szolgál nyomtatványokkal és bőveb felvi
lágosításokkal.

268/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajó az 1881: 

LX. t. c. 102. § - a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1912 évi számú végzése 
következtében Dr. Bartulov Gáspár ügy
véd által képviselt Kellner Miksa javára 
1000 kor. s jár erejéig 1912. évi deczem- 
ber hó 17-én foganasitott kielégítés vég
rehajtás utján és 3236 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. bolti, áruk, 
állványok, italok, lovak, kocsi, szerszám, 
szikvízgyártó készülék nyilvános árvaré- 
S3ii eladalnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912. V. 646/4 számú végzé
se folytán 1000 kor. tőke, ennek 1912 
évi április hó 10 - tői járó 5% kamatai 
erejéig Kevevárán alperesnek házánál 
leendő megtartására 1913 évi május hó 
14 napjának délelőtti 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881: LX. 
t. c. 107 és 108-ai értelmében kézpénz- 
fizetés mellet, a legtöbbet ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881: LX. t. c. 120. § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. április hó 28 - ik napján.

Gurits Lajos, kir. jbir. végr.



189/913 végr szám j vetkező ingóságok: u. in. ló, kocsi, J  Й
,1.11,1 végir. . • szerszám, zongora nyilvános árverésén ■ ---------D  „  f  л  „  :---------■

Árverési hirdetmény, eindamak. . ,. ■ ------b U t O F .  = =  ■
. . . .  .................. , ... 1ЙЙ1 Melv árverésnek a kevevárai kir. ■ ■

évi LXIl't!"с.1102 °§ - a' ^Kelmében Lennel járásbirósiig 1912. V 746/2. ^ámu vég- и  Dacára a rossz pénzviszonyoknak, .
közhírré leszi, hogy a fehértemplom! kir. folytan 111 K. 12 fill, toké,  ̂ennek я  abban a helyzetben vagyok, hogy B
törvényszéknek 1913 30/p. évi számú vég- 1911 ,еУ‘ aprihs ho 19-tolJ««> 6 /„ mindennemű bútort, ebédlő, halo, úri- ■
zése következtében Dr. Jakabfy Ernő ke- kö tstek  ' ere" Я szoba, szalon, kastély, szanatórium ■
vevárai lakos ügyvéd által képviselt g o d ag  nar ^ « p d o U ^ S ő  megt. щ és penzió-berendezés. .
temeskubini takarékpénztár r. t. javara K i X u « » m i T »  « M i  I»  _ _
székelykevei lakósok ellen 140 korona s r . . ,PJ‘ ' wnni szán- И Я 1РПР|ППVOSPhtl fÍ7PtfiSÍ *jár. ereiéig 1913 évi Január hó 23-án taridoül kituzetik es ahhoz a venni szán ű IKlJKIUNyUbKUU llltiltftl a
foganatosított kielégítési végrehajtás utján dikozok ezennel oly .»‘W g ^ s s e l  hivat- feltételek mellett ■
le és felülfoglalt és 1800 kor. becsült kö- "ak -neg, hogy az «intett ■ щ
vetkező ingóságok u. m.: kukoricza nyíl- 1881 ey. L^- *• c- 707 Q , _  szillithatok. Kérjen ingyen prospekt. "
vános árverésen eladatnak. meben keszpenzfizetes mellette legtöbbet a  lakásberendező Budapest -

Mely árverésnek a kevevárai kir. ígérőnek szükség eseten becsaron alul is щ Ki oh kasbtrendezo, »udapest. щ
jbiróság 1913-ik évi v. 45/2 számú vég- elfognak adatni. ■ ’ И
zése folytán 140 kor. tőkekövetelés, ennek . Amennyiben az elárverezendő ingó- Nem bankhitel, ValtO nem kell. u
1912 évi November hó 14 napjától járó sagokat masok is le -es felülfoglaltattak _ _ _ _ _ _ _
6»/, kamatai, 1/3 7, váltódíj és eddig es azokra kielégítési jogot nyertek volna, ■ ■ ■ ■ И ■ ■ ■ , И "
összesen 79 kor. 37 fillérben biróilag már ^zeiJ arveres az 1881. eyi LX. t.-c. 12 §. O lpSÓ  k Ö ílV V P k ^
megállapított költségek erejéig III. rész ertelmeben ezek javara is elrendeltetik t w u j  v c iv .
alperes lakásán 70 korona betudásával Kevevára 1913 évi ápr. hó 28 napján. az Aihesiaeum könyvtárbői 
leendő megtartására 1913 évi május hó Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó. az Oberläuter-fé!e könyvkereskedésben
9-ik napjának d. e. 9 órája h a tá rid ő ü l-----------------------------------------------------kaphatók Kevevára.
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ---- -----  — ..— -------- —................
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg т в  О • • ц  ■ ■ rhogy a* érintett ingóságok az 1881 év, Parfumerie „rBZ íllatszertar.
LX. t. cz. 107 es 108 § ai ertelmeben kez- j f i U B d e
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek Háztartási, kozmetikai és kötszerészeti cikkek nagy raktára. Nagyban és kicsinyban.
szükség eseten becsaron alól is eltoíniakadat ~ . ..........  . .,, * . B u d a p e s t ,  Vili. Losonci utca 13. -Amennyiben az elárverezendő i n g o - ---------------------------------------------------------------------------------- ------------------_ _

ésgazoak 'S g ité s U o g o t n t S a voint Reklámunk óriási eredménye.
Ltol méhen "ezek" javára ̂ is* eh^ndeUebk.' S Uiabb rekUmakciór. ösztönöz melynek nyomán tisztelt közönságünknok még na-

J gyobb es szembeszökóbb előnyöket biztosítunk.
Kevevára 1913 évi ápr. hó 36-én.

orsó János, kir. ь-T. végr. Újabb e l ő n y a j á n l a t u n k :
295/1913 végr. szám. 1 csoport 2 korona 50 fillér (19 darab.)

Árverési hirdetmény* 1 drb. üvegtégely francia arc- és kézfinomitó, 1 drb. francia szappan (bármely il
latban.) 1 üveg francia parfüm (bármely illatban). 1 üveg francia brillantin (bár- 

Alulirott bírósági végrehajtó az mely illatban.) 1 könyv (60 lap) angol pouderpapir. 1 drb. Heider - féle fogpor
1881: LX. t. c. 102. §- a értelmében 1 drb. francia fogkefe (csontnyélall.) 1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor,
ezennel közhírré teszi, hogy a fehértemp- 1 üveg valódi Johann Mária Farina kölnivíz. 10 drb. szekrény - és ruhaill ítosi-
lomi kir. törvényszéknek 1912 évi 11017 tó (francia Sachet-lap.)
p számú végzése következtében Dr Bar- összesen 19 darab 2 korona 50 fillérért.
kai Sándor javára 111 kor 13 fill s jár Porto 50 filler. (Lehet bélyegekben is). Ha fenti cikkek a hirdetésnek
erejéig az 1912 évi október hó 29 - én meg nem fe,elnek> a Pénzt vissza adjuk. — Szállítások naponta eszközöltetnek,
foganasitott kielégítési végrehajtás utján Tize?.hat olda!os illatszer és háztartási értesítőnket kívánatra ingyen és bérmentve 
le és felülfoglalt és 700 kor. becsült kö- I küldjük.
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