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Mindig nehéz volt az élet. Ma 
is az. Sőt, ma talán még nehezebb, 
mint valaha. Telve volt az élet min
dig kapkodással, bukással és emel
kedéssel. Az emberek élete piros
fekete hosszú hullámvonal. És az 
emberiség szomorú élte folyamán 
mindenkor, akár a hullámvonal alsó 
fázisát nyögte, akár a felső fázis 
örömét élte : keresett, kutatott ideál 
után. Magasabbra akart törni; nem 
volt számára sohsem eléggé rózsás, 
virágos, illatos az élet. Oly erő-meg- 
testesülést keresett, amely feltörő 
vágyainak, epedezéseinek személye- 
sitője legyen; oly ideált szóval, 
amelyre csak vágyó szemekkel, 
szomjuzó lélekkel, áhitatos szivvel 
tekintett, de soha el nem ért.

S ez az ideál, úgy hullámzott 
fel és alá konstrukciójában, mint 
maga a hullámba hajló élet. Válto
zott, mint a korok kaleidoszkóp fel
fogása, szelleme. Homlokán a karak- 
terisztikon mindig a kor jellegzetes

TÁRCA.

A leányok ideálja.
— Berkes József. —

Arany tollal, illatos, piros rózsavízzel 
szabad csak e tárgyról írni. Mert szent- 
ságtörő az, ki a próza hideg stílusával 
kísérelné meg valahogy is ecsetelni a leá
nyok ékességes szive bálványát. Mind hős 
az, mind tudós, mind szép, m'nd erős, da
liás és mosolygós: kit ők várnak ébren 
és álomban, poros utcán és dús mezők 
virányain. Gőthe Faustjának Margitja 
énekli már Faustról:

„Csak érte nyílik 
Ablakom 
Öt űzöm minden 
Nyomdokon.
Mily büszkén jár 
Mily szép sugár!
Szeme hogy ragyog!
Hogy mosolyog!
Mily édesek 
Ajkán a szók

bélyege volt. Oly szeszélyes ennek 
az ideálnak alakja koronként, mint 
amilyen szeszélyes a nők divatja 
mindig.

Az ókor ideálja, az isteni szár
mazás. Csak a Divusz Augusztuszok 
imponálnak, csak azok az irigyeltek, 
kik Aphrodite, vagy Ceresz ivadékai, 
vagy akik az öli inpuszi nektárból, 
hacsak lopva is, de ittak.

A keresztény egyház ideálja már 
emberibb. Isten - gyermekségére u- 
gyan büszke, de az ideált ott keresi, 
ahol valaki aszkétikus erővel, de Isten
től támogatva győzi le a gyatra, 
rosszra vivő testet és úrrá teszi ma
gában a földöntúli szellemiséget.

A középkor ideálja a Paleszti
náért küzdő vasas keresztes lovag. 
Az ábrándja minden dúsgazdag hű- 
bérúrnak, hogy fürge ménjével a 
félholdon keresztül Sión ormára tűzze 
a keresztet.

Az új kor kezdetének ideálja a 
szubtilis filozóf. Csak a logika és 
metafizika légies szféráiban biztosan 
mozgó és finoman distingváini tudó

Keze nyomása !
S óh az a csók !
Keblem sovárg 
Keble után 
Ha ölelhetném 
Egyszer csupán,
S csókolhatnám 
Kedvemre csak,
A g у о ncsókolnáin 
Magamat.

Lehet-e hát méltó mádon ily rózsa
szín vágyak, ily piios epedezések alkotta 
fenséges ideált inegírni?Csak fesledező leány 
s z í v , csak rózsaarcú leányok fantáziája 
hatolhat fel igazán a fehér szobák ez 
örökös tündéréhez.

* л **
Ám próbáljuk meg mégis a magunk 

módja szerint írni erről az írhatatlanról. 
Azt mondják a leányok, erről Írni nem 
lehet ezt 'csak révedező szemekkel bámul
ni és erről hullámzó érzelmekkel csak 
érezni lehet. Papírra vetve, sápadt és lel
ketlen az ő ideáljuk. Mindegy! Hogy is 
mondta Madách Luciferje: „De mit top

magiszter az, kit sokra, nagyra tart 
a kor domináló felfogása.

A renaissaince alatt visszasírja 
a kor az antik századok derűs, gö
rögösen könnyűvérű ideálját, cstuv 
isteni származást hagyja el, mert 
többé már nem hisz benne.

Az újkor pedig a reformáló 
ideált sóvárogja. Csak, aki tele to
rokkal hirdet tiszta, megtisztított 
vallást, csak, aki a korhadt erkölcsök 
purgált evangéliumát prédikálja: ra
gadja meg e kor gyermekének sze- 
retetét és érdeklődését.

А XVIII. századnak ideálja a 
tagadás szelleme: Voltaire; а XIX. 
századé: a szinpompás természet 
imádója: Rousseau. S e század al
konyán már uj ideál hajnala is de
reng. Már a technika nagyjai a bá
mulat, ámulat, vágy és epedezés 
tárgyai. Edison az inkarnált modern 
ideál.

S micsoda ma az ideál ? Ki 
tudná, hol találkoznak, hol összpon
tosulnak ma az emberek vágyai ? Mi
csoda ma a közös ideál ? Hol keressük

rengek ? ! Az nyer, aki mer“.
* _ **

A kultúr-történet tanúsága szerint, 
századok folyamán változott a szerelmi 
ideál is.

A római patrícius sugár termetű, fe
kete hajú, lángoló szemű leánya oly id 'ál 
után sóvárgott, ki a messze barbár világ
ból, triumpháló szekere előtt hozta a bar
bár fejedelem gyönyörű leányát.

A görög leány oly ideálról álmodozott, 
ki izmos és elnyerte az olimpiászon Athén 
egyszerű babér koszorúját.

Az ős keresztény Fabiola Sebestyén
ért lelkendezett, kit karóhoz kötve, agyon- 
nyilazva vértanúként látott magasztosulni.

És a középkor várleánya ugyan mi
csoda ideált csodált ? Odaállt a sziklavár 
felvonó vashídjára, és elbámult a távolba. 
Ha látott porfelleget gomolyogni a buja 
erdők mögül, akkor várta párbajgyőztes 
lovagját, kinek kebelére tűzte a szászor 
is összecsókolt egyetlen rózsaszálat, mint 
jutalmát az érte aratott diadalmas küzde
lemnek.

A provencei troubadorok, kik érzel, 
gős metaphorában, édeskés gitárpongetés.



ma a kész ideált? Irodalomban ? Nem. nak praktice is, közlekedési úton és H I R E  К.
Hi«y nit most faragnak rajta Egyfe- gyalogjárdán, sétányon es kikoton _  Tanitógyűlés Temesszigeten. A
! sz „ol. . in.° , ' icons rmdiák ' egyaránt, érvényt tud szerezni. kevevárai járási tanítói fiókegylet ezideilol gozolgo allati húsból konstruálják eBya.< .l ’ e , á és feladata tavaszi közgyűlését f. hónap 20.-án, ked-
kidülledt érzéki szentekkel, másfelől En . 4  • t ex den tartotta meg a temesszjgeti állami
romantikus, büszke, tudós módra ez elsősorban annak a h < 1 ' , elemi népiskolában. A közgyűlésen mivel
magas homlokti ideált kreálnak, ki- rámnak, amely mindnyájunk neveoen tis,tujjt<5 közgyűlés is volt a járási tani- 
nek humánus legyen a szive, modern és megbízásából communis jogainkat jóság'majdnem teljes számban jelent meg. 
keresztény a gloriolája, tág és láng gyakorolni hivatva van. Városban a Azonkívül résztvett sok vendég is. A

f  " fs tele a feje és fürge város atyáknak, községben a képvi- Behr - féle motorhajo, a,ne у a résztvevő-a lelke, nagy еь и л  ( ь ’ : ket átszállította a hozzácsatolt dereglyével
a keze és mindenek előtt ne legyen se.«testületnek. együtt megtelt a kirándulókkal,
sok az anyagi gondja. Но ezt a feladatot nem teljes a közgyűlés egyébként a követke-

Méo- nem látjuk a tiszta ideál ez a hivatalos fórum, akár egyebtra- zökb311 fo|yt ie. 
kénét kibontakozni, hisz a század ! nyű bokros elfoglaltsága,- akár pénz- Délelőtt 10 órakor Wenner Miklós
eleiét éljük csak, de szívből óhajtjuk ügyi lehetetlen szituációk miatt: úgy fiókköri díszelnök elnöklete alatt megtar- 
u e J J.. , m . „„ V' -I ,,m' ЫсЛччяа más úton van látott a valaszlinanyi ules, amelyennem az altat - ideált, mert az ideal akkoi a lakosság más mon vau t„bbek k5zöu m e g e jt e t t é k  az uj tisztikar
mindig magas régiók alakja, mindig i kenyszeiuve eznanyti szükség e i jelölését is. Utána nyomban kezdődött a 
a vágyak, óhajok férfia; óhajtjuk nek keresztül vitelére. j közgyűlés. Wenner Miklós elnök nagyha-
inkább azt, „kinek humánus legyen Hogy községünk most nem ér i tású megnyitó beszéde után megválasztot-
a szive modern keresztény a glorio- i rá ezen némileg csak esztétikai jel- j ták a jegyzőkönyv hitelesítőketés a hir- 
lája tág és láng а к lke, nagy és légii kérdések ha maros megoldására: laptudositokat. Uj tagokul felvetettek
tele a teje es htrge a keze. azt oltjuk. _ Hiszê  . . ' ' A j  Péter gályái tanítók, továbbá Sebestyén

..... “ fejeznünk épülő intézményeinkét. Es , g îa ev. ref. lelkész. A tagok sorából
Kevevára község szépítése és for- j egyébbként községünket is éri a ; töröltetett Milosev Károly, aki eltávozott
pálmának emelése iránt alakult pénz krízis. ! a fiókkör területéről.

, De épen ezen okoknál fogva a ' Azután Berwanger Ernő tanító lépett
8У szóban forgó ' egylet megalakulása , ? Pódiuiara’ ak‘. u ,taniV‘ Pat>;onázsr?}

Valamely városszépítése és for- igen dicsé-,endő dolog és kezdetné- I e!tf®zet nagy ügyelem közepette majd
galmanak emelese nem pusztán kul- nyezöinek helyes kultúrérzákerol tesz ! tűiét határozati javaslatát, melyben indít-
tűrális érdeke és feladata az osszla- tanúságot. Dicséri azonban áldozat- ványozza, hogy a kevevárai járás tanitó- 
kősságnak, de alapja és teltétele j kézségüket is. sága alakítson egy patronázs egyesületet,
egyutta lgaszdasá^i eleiének, köznyel- ; J Átnéztük alapszabályaikat he- ше1Упек célja volna a fiatalkorúak bűn- 
ven szólva a l.ónay.bb mególhe.ós- lyeseltuk a „ M e A ép e ,, .’.emes В Й Ъ !  , ш Г § | , Е
neK- ;  , т , célt, amelynek megvabsitasara lel- tatásával azokat visszaadni a tiszteséges

Eme szociális igazságot a korral késén egyesültek. társadalomnak stb. E célok elérésére
haladni akaró embernek nemcsak, Szépiteni községünket, emelni szolgálnának minden községben a tantes-
hogy át kell értenie, elvileg magáé- forgalmát ipar gazdaság és élénk tület vezetess mellett szervezendő külön- 
vá tennie, de gyakorlatilag is azon kereskedelem áltaj: nemes és közcél; [®!.e
kell iparkodnia, h o p  a köznapi elet- mindnyájunk buzgó törekvése; vala- ''H atározati javaslatához csatolt egy 
be belevigye. Mert elvi igazságok ; mennyiünk legforróbb óhaja és egész patronázsegyesületi alapszabálytervezet is, 
ismerete mutatja  ̂ ugyan valakinek j Kevevárának jövandó' kulturális bot- amit elfogadásra ajánlott, 
theoretikus civilizációját, de a min- dogulása. Többek hozzászólása után a kozgyű-
dennapi boldogulást csak az alapoz- | n j lés a Íavaslalot elvben helyesnek találta
hatja meg, aki ezen elvi igazságok- I ------  ’ ‘ elfogadta, azonban megvalósítás előtt
____ ' _ úgy a határozati javaslat, mint az alap-

— ~  j ~  j"‘.. :—;----- -' — szabálytervezet kiadatnak mindenegyes
sei zengették a szép nem glóriáját, ideáljai mertünk, Lucifer dolga. tantestületnek áttanulmányozás és véle
voltak szintén egykoron a középkor áb- j * . * * ményezás végett és egy következő köz-
rándozó leány világának. ; Az utolsó „Tolnai“ - ban ezt olvastuk gyűlés alkalmával újból napirendre kerül,

Torquato Tasso, finom, szellemes, az aforizmák között: amikor azután végleges határozat fo*
udvarképesen elegáns „Aminantasa“ is ! „A szerelem hályogot, s mi hozzá hozatni.
agyonepedezett ideálja ugyané korszak ! tesszük rózsát at, von az ember szemeire, Fuchs Jakab kevevárai tanító a ta
lányának. ' amelyet a házasság megoperál“. nitói fizetésrendezés, nyugdijrevizió és szol-

Az újkor szerelmi ideálja mar hatá- (Talán ezért szép a leányok ideálja gálati pragmatika ügyeiről beszélt és az
rozott körvonalak liijján van. Egyideig és nincs az asszonyoknak.) e kérdésekről'benyújtott határozati javas-
kísért ugyan a Ritterből Rollerré vedlő ------------ T— -----------------------------------  tatait a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
ideal, de nem alakul ki iormaja oly elesse, Élni vágyom . . .  és határozatra emelte
hogy megcsodáljuk, vagy legalább is, hogy , . . , , , Több belső ügy elintézése után kö-
tisztan lathatnok. . g f4lbönűTVl^élenhea< °П' ' ' ' vetkezett a fiókegyleti tisztujitás.
kis Ä ^ U ä T a k W t u ö  f f r z a x  I j s í a ;  ж  ar
Ok nem árulják el. Szecessiós szobájuk ^ in f s i r í f /  n t e n ^ k r ? “'’" '’ leti tisztviselők, a fiókegyleti Kegyteti

a Talán'vaUával sikessé tömött katona É, .  * ' Г Й  Г Wnлт/boi I blm vágyom, elm szabadon: . . . ner Miklós, alelnok: Gyunsics Miklós, tit-
tisztek? Néha! Legtöbbször! S lejteni az éjszakákon, károk : Wtn ner Ferenc és Müller Béla,

,.a <m siíinycvi eies ( o.í or ,<i í . Mint a csillag sugara, pénztárnok: Marinkovics Vitályos, fiókegy-
0 Talán professor?°Ha nincs’más" ö а ^ ^ ак dgy néha megpihenni, p í c h í K b " ' '^  И / 11“?1u í '?У*с%-У1Чк?!, ул po-vedíili ? Mmt a nel1 a Virágon. luichs Jakab es Kotorat Miklós, toegyleti

Talán hivatalnok? Végszükségben. Élni vágyom, élni szabadon» és * Wé h e r rohf ° W M'haÜ Í ' S Miklós
Talán iparos? Soha. Halálos ágyon 8 t o ,n b | |  ^ p  mezőkön, ’ ' ' ^  I S S C j £

* * S 1  • a titkos szavazást a főegyleti tisztviselők-
A ma ideálját nem ismerjük. Nem is Mint zefír az erdök- m' detetf SMikk5Vsetefn"knaCSlT

kell. S hogy ez Írással nyertünk - e, mert s f Miklós delnők M eS Gyur,slcS
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1913. május 25.__________ _________ „KE VE V Á R  Aa. 3. oldal.

& ^árg^zörózát kinfteiitetvén, Amatőri választmányi gyűlés. Írásban foglalt azon tulajdonosokat, akik-
VÍ'lwS-x & líöjígyőléfet í 1 óra feíé Bezárta. A helybeli amatoregylet a múlt pénteken kel az árra nézve egyesség nem jött lét- 

Azután aZ egybegyűltek kivonultak délután В órakor választmányi gyűlést tar- re, egyénenkint külön megidézte, a távol
lá kÖzféég melletti erdőbe banketre, amelyet amelyen jelen voltak Nikolics Miklós levők vagy ismeretlen tartózkodásunk ré-
;a 4 óra tájban keletkezett zivatar szét. i elnök, Wenner Ferenc alelnök, Theodoro- szére dr. Bogdanov Vazul, kevevárai ügy- 
oszlatott. A zivatar elől való menekülés, : vits Iván titkár, Müller Béla pénztáros, védet ügygondnokul hivatalból kinevezte 
helyesebben a zivatarban való menekülés Klein Tivadar háznagy, Bogdanovits Du- s a tárgyalás vezetésére Szent - Tamási 
'éizékeny károkat is Okozott az öttlévoknek, sá l, Kapp János és Wenner Miklós Miklós kir. törvényszéki bírót küldte ki. 
így egészében, mint anyagiákban, amit választmányi tagok. Uj tagokul felvétettek! Miről az érdekeltek azzal értesittetnek
bizonyít a sok meghűlés, nátha^ Dunába Ocskay Eleonora polg. isk. tanárnő és hogy elmaradásuk a kártatlanitás fölött 
-röpült és tönkretett női kalapok eltörött Müller József iroda vezető rendes tago- való érdemleges határozat hozatalát nem 
esernyők és tönkrement toilettek. Tehát ku1, Orsó János pedig, mint pártoló tag. gátolja.
kellemes emlékek is M ák tanítóinkat a A községnek a mai teniszpályát érintő át- Fehértemplom 1913 évi május 6-án 
•Noémi szigetén tartott közgyűlésükhöz, iratára a választmány bővebb jegyzőkönyv- 0 . к

t£± Űrnap. Hatalmas népáradat hőm- ben kifejti majd felfogását és ajánlatát. öcniacnta Jene .. к. elnök.
flOölygött végig Kevevára utcáin csütörtö- Elhatároztatott továbbá, hogy legközelebb Szent-Tamási Miklós s. k. Elnök,
дкоп. A róm. kath. egyház űrnapját ünne- ismét kugiiversenyt rendeznek. p  ц
.pefte. Katonaság díszben, hölgyek tava- =  Adó. Lejárván az első adónegyed __ _____________ * ______________
szi toiletteben, iskolás gyermekek fehér- figyelmeztetjük az adóhátralékosokat, ----------------------------------------------- ----
then, urak császárban emelték ünnepélyes- hogy adóikat beszolgáltassák, mert eset- S  t  P О к  P  П П f  P Г d
ségét a népes körmenetnek. Harangok leg kellemetlen vendéget kellemetlen el- o i c t n c u j u c t u
•zúgása mind a három templomban, ágyú- járásban fogadhatnak majd hajlékukban. I l i i  ОГЛ í 1 Ч У Я П П Я Н
zások, katonalövések, rezesbanda és kiír- A tőkekamat adólajstrom és megtekin- i i i t v i u  l o j o z i a p p a u
tök hirdették, hogy a község ünnepet ül. tés végett az obstinán lóg. Bergmann és társa Tetschen a E cégtől
Az istentisztelet 9 órakor kezdőd itt és — Délutáni hangverseny és estéli elérhetetlen hatású szeplök eltávolitásá-
1/4 12 kor ért esik véget. táncmulatságra kaptuk a meghívót Buch- nélkülözhetetlen szer arc és bőr■=■.Reforirátus istentisztelet. Tisz- ner-től a „Magyar Király ” szalodasatol. ia es nelkulozhetetlen szer arc es boi-
telettel hozom tudomásá *a ez úton is re- A zenét a pancsovai híres négyes zenekar apolasra, mit számtalan ehsmerolevellel
formát us híveinknek, hogy a ma délutáni Krausz György vezetése alatt szolgáltat- bizonyíthatunk. Gyógy tárak ban, Droge-
istentiszte’.elet közbejött akadályoztatásom ja; és a koncertre beléptidij nincsen. A riákban, Illatszer és fodrász üzletekben
miatt nem tarthatom meg, hanem junius mulatságra 80 fill, a belépti. A koncert 80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan
l.-ső napjának délután 3 érájára elhalasz- június 1 - re van^hirdetve. hatású női kézápolószer a Bergmann
torn, amikor is azt a polgári fiúiskola =  Majálisok. Gyermekes örömmel . . . . . .  . . , Г ,
zongora termében a jelzett időben meg- várják az iskolások az ő nagy napjukat, -Mariéra hhomkrenye, mely tubusok-
tartom. K6rem híveinket és a mélyen a majálist. A polgári iskolák együttesen ban 70 fillérért mindenütt kapható, 
tisztelt érdeklődők3t, hogy akkor tartandó fogják a majálist megtartani szombaton, ~
istentiszteletünkön minél számosabban kedvező idő esetén. Az elemi iskolák inHuláca óv ór>D7Óto a l/ouauárai
szíveskedjenek megjeleni. Sebestyén Béla ugyancsak kedvező időjárás esetere, szer- VOÍlfllOK lílullldod uh gÍKuluSg d KcYcVdldl
református h. lelkész. dán. Az elemi iskolák egyúttal a mada- ПЯЙ/ЯПЙУЯГПП

— Alakuló gyílléi. F. hó 18.-án d. rak és fák napját is. Ez annal is inkább fJdlJfűUUYulUlli
u. 4 órakor, alakult meg a „Hoffmann helyes eljárás, mert hiszen a majális ma- Érvényes 1913. május l-étől.
Szálloda“ nagy termében egy új egyesü- dardalos, fákkal dús leÁ . Indulás: ------  Érkeszik:
let ily címmel: „Kevevára község szepite- =  Perpatvar a. c*^ayreszben Oii- Verseszre vérere i.
ős foiqalmának emelése iránt alakult egy- asi perpatvart csapta^a cigányom e heten. ---------- -------------— — ---- ---------—
jpju Á cím a cél magyarázatát is megad- Legalább tiz - tizenöt csoportban szavaltak. Személyvonat reg. 318 ф Személyv. d. u. 12-35
ia.’ Eszközei: vásár, hetipiac, gőzfürdő, Mivel este felé volt a veszekedés, csak pancsovrtraél.k l.eg.8.02 ф Pancsova ind. reg. 6’38
dunai strand fürdő, kedvező vasúti össze- úgy visszhangzott a dombalja. Hogy miről Verseczre  ̂ я 6.48 #  versecz я в 8.35
köttetés, téli kikötő, bajó állomás kedve- veszekedtek, nein tudju , mei о en о Teinesvárd.u. 9-6010*12 ^  Temesvár „ „ 6*04
yőbb helvre való áttétele, kocsiutak kikö- nyelvüket nem értjük, de meg úgy per- ----------------  “  -—------
vezése járdák aszfaltirozása stb. A gyűlé- gett füstös nyelvük, hogy talán maguk Vegyesvonat d. u.Tl;> ф V ^ v o n a t ^  10-02
sen jelen vo'tak: Theodorovits Vlajko, sem értették. Apraja-nagyja ordított. Haj- Pancsova érk* este 9*22 ф Pancsova ind. d. u. 3*44
nagykereskedő, Hübsch János, nagykeres- bakapásra nem került a sor, mert ismert verseczre „ d. u. 5.03 ф Versecz „ „ oüj
kedő En^ler Alajos, bankvezető, Graff nagy szakállú, pakfuntos gombú vatdajuk Temesvár „ este 8-25 ^  Temesvár d.e.11-20 2*30
Jakab kereskedő, Frühling Gustav, köny- igazságot szolgáltatott. . . . ------------------ ------------------—----------------

tu# Ш  а м.
könvvve ;ető Kuhn Ferencz, szabó, Paull vőleg mindenhová elkerül, ahova csak el- Magyar ^  folyam- és tengerhajózási Г. t.
János földbirtokos és Behr Rezső, nagy- juthat a tolvaj í‘ifjkáj a.* * : ! £  Érvényes 1913. május l-étől.
kereskedő. Elnökül provizórikusán: iheo- padlasiakas egyaránt szintéi ei tűi rangja^
dorovits Vlajko és ügyvezetőnek Engler nak. Kevevárára is elkerült, egy szakacsne reggel este
Alajos választattak m°g — konyhájába, persze csak könyvalakjaoan. Minden 4-001 i. Zimony érk. ""10*30 Minden

=  Homokosi gyilkos elitéltetéss. A s'zakácsné ugyanis román létére ma- vasiimap 500 Belgrad 9.45 llétfa
Élénk emlékezetében van még olvasóink- gyár nyelven olyassaHolmest, vagyScher- kedd ég Щ  s'"“ 880nv“ ia ^»csütörtök
nak az a rettenetes gyilkosság, amelyet lockot, esti lefekveokor. bz a ímaasa^a péntek 7-40Í é. Kevevára i. 5-45 és szombat
Tracht homokosi gazda feleségén elkövetett lelki tápláléka a különböze csuspaizok ------------- -------—  ------- --
elbocsátott kocsisa Bárbul Jován. Ügyét testi tápláléka mellett. A szorgos óva <, ^ e érk. Báziásrd indul d. u. 2’45
e héten tárgyalta a fehértemplomi tör- egy ü g y v é d ü n k  lakasan megy vég )c.  ̂ ц 3.10 érk 0 rsova ind. reggel 64)0
vényszék és hét évi fegyházra ítélte. ....; " — --------------- --------- ---------— -----------

— Fából vas karika. Sok búza - vona 6161/913 Polg. szám. Báziásról indul a vonat reggel 3’23 8*42
után végre ég a villanyunk örülünk neki: m ü m r  u* 12*12 és 4*26 Temesvár felé
Egy lépéssel közelebb léptünk a kultúr- H ll  йбЬГП вП у. ----------------------------------------- ------------
városokhoz. És ugy latszik épen ez hogy fehértemplomi kir. törvényszék a •  KÖnyVkÖtÖÍ műhelyemben 1

f f Í J t S S S  f - J * « .  e I
S i , 5 S S i a|.kX n 8 Ä i f n J Ä t a l  8  vágó m u n k á la to k  a le g -  g  

S S ä Д ь й '  :  “ » В У » Ь Ь  sa a k é rte le m . |
1913.” Hát, hogy egy községnek villany- . 9^3 évi június hó 14 napjának d. Ф m el e lk é sz ítte tn e k . #

ép^gy ''letíetséges,1 minf'ahogy lehetséges ^  ОЬвГШвГ ШШ. S
fából vas karika. ’



4. oldal. K E V E V Á R A “. 1913. május 25.

2697/1913. végr. szám.
Árverési hirdetmény és feltételek.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi. hatóság Dr. Bogdanov Vásza keve
várai lakos és ügyvéd által képviselt Vis- 
nyicski István kevevárai lakos végrehaj- 
tatónak Miok Vazulné szül. Szilinácz Mil
ka kevevárai lakos végrehajtást szenve
dett ellen 207 K. 50 f. tőke, ennek 1912. 
évi január hó 3-tól já.ó 5 % 'os kama- 
104 kor. 60 fill, eddigi, ezúttal 18 kor. 
60 fill. - ben inegálapitott valamint a még 
felmerülendő költségek, nemkülönben a 
csatlakozás kimondásával Dr. Ghelner Je
nő javára 301 K. 25 f. tőke, ennek 1911 
évi március hó 1 - étől járó 6 % “03 ka- 
mata és 58 K. 20 fi 1. és 47 K. költség; 
Rasiovánu Miklós javára 229 K. 70 till, 
tőke, ennek 1912 évi április 16 tói járó 
6 % *03 kamata és 82 кол 20 f. költség; 
ugyanaz javára 25 kor. 50 f. tőke ennek 
1912 február hó 16-tól járó 6 % “03 ka- 
mata és 33 kor. 40 f. költség; Dr. Franki 
Sándor javára 260 kor. töke, ennek 1912 
évi jnlius hó 20- járó 6 %-os kamata és 
45 kor. 20 f. Miatov Lázár javára 252 
kor. 65 fill, költség és Pavlov István ja
vára 500 kor. töke, ennek 1912 évi de- 
czember hó 6 -járó 6 % "03 kamata cs 
64 kor. 50 fill, költség kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 146 § § - ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést alárendeli s annak feltételeit a 
következőkben teszik közé: 1. árverés 
alá bocsájtatnak a fehértemplomi kir. tör
vényszék területén fekvő Homokbálványos 
község 2400 számú betétben foglalt követ
kező ingatlanok:

A t- 13775 hrsz. Rét a III. részben 
1 hold 5 n.-öl és 12776 hrsz. Rét a III. 
részben 463 n.-öl 11 K. becsárban.

Ezen ingatlanokra Szárines Piada ja
vára bekebelezett élet ho^ziglani haszon
vét élvezeti jog ezen árverés által nem 
érintetik.

Amenyiben azonban a fenti ingatla
néit a fenti szolgalmi jogot megelőző te
hertétel fedezésere szükséges s ezennel 
2600 kor. ban inegálapitott vételár meg 
nem igértetnék az árverés nyomban ha
tálytalanná válik, a fenti ingatlan a fenti

szolgalmi jog nélkül fog az 1881 évi LX. 
t. ez. 163 §-ában előirt módon nyomban 
elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Hoinokbálv. 
községházánál 1913 évi junius hő 19-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
ügy a tlkvi hivatalban mint Hoinokbálv. 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 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 a 
kiküldött kezeihez leteni.

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

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

Kevevárán 1913 évi ápr. hó 2 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

Parfümerie „Нйи illatszertár.
Háztartási, kozmetikai és kötszerészeti cikkek nagy raktára. Nagyban és kicsinyban. 

: - ■ ~  B u d a p e s t ,  Vili. Losonci utca 13. — . -  ---- ------ -

Reklámunk óriási eredménye.
Újabb reklámakcióra ösztönöz, melynek nyomán tisztelt közönségünknok még na

gyobb és szembeszökőbb előnyöket biztosítunk.

Újabb e l ő n y a j á n l a t u n k :
1 csöport 2 korona 50 fillér (19 darab.)

1 drb. tivegtégely francia arc- és kézfinoinitó, 1 drb. francia szappan (bármely il
latban.) 1 üveg francia parfüm (bármely illatban). 1 üveg francia brillantin (bár
mely illatban.) 1 könyv (69 lap) angol poud^rpapir. 1 drb. Heider-féle fogpor 
1 drb. francia fogkefe ( csontnyélall.) 1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor. 
1 üveg valódi Johann Mária Farina kölnivíz. 10 drb. szekrény - és ruhaillatosi- 
tó (francia Sachet - lap. )

összesen 19 darab 2 korona 50 fillérért.
Portó 50 fillér. (Lehet bélyegekben is). Ha fenti cikkek a hirdetésnek 

meg nem felelnek, a pénzt vissza adjuk. — Szállítások naponta eszközöltetnek. 
Tizenhat oldalos illatszer és háztartási értesítőnket kívánatra ingyen és bénnentve 
küldjük.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában.

3116/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevára kir. jbirósáig mint tlkvi. 

hatóság Klier Károly verseczi lakos vég
rehajtatnak Encsa Steván deliblátí lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 573 kor. 98 
fill, tőke, ennek 1912 május 1-től járó 6% 
kamata 87 kor. 50 f. eddigi megállapított 
valamint a még felmerülendő költségek, 
nemkülönben a csatlakozás kimondásával 
Bunda János illetve átruházás folytán Dr. 
Ghelner Jenő javára 1 k. 50 f. áröklönbö- 
zet és 161 kor. 90 f. költség Paull János 
javára 600 k. tőke ennek 1912 augusztus 
16-tól járó 6% kamata és 67 kor. 20 fill, 
költség, valamint u. az javára 70 k. 80 f. 
tőke, ennek 1912 augusztus 16-tól járó 6% 
kamata és 28 k. 80 f. költség kielégítése 
végeit az 1881 évi LX. t. c. 167 §-a alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár
verést elrendeli és ennek feltételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé:

1. Érverés alá bocsájtatnak.
A ftemplomi kir. törvényszék terü

letén fekvő Deliblát község VI. 620 és VI 
690 sz. betétben foglalt következő ingat
lanok I. a delibláti VI. 620 VÍI 1050 sz. 
tkvben felvett 186 hrsz. 283 117 stb. hat 
1 hold 800 n.-öl II. o. szántó 255 k. becs
ár bon 186 hrsz. 283 Ried hat 1 hold 800 
n-.öl II. o. szántó 205 kor. becsárban II. 
a delibláti VI. 690 VII. 458 sz. tlkvben 
felvett 17 sz. ház és 400 n.-öl házhely 
300 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1913 évi május hó 28 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Deliblát 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 bánat[éiz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben cs pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételáti 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 cs 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 április hó 15 - én
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető. 

Kevevára.


