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Iskoláink jövője.
Kettős hivatása vau a modem 

iskolának. Nemzeti és kultur hiva- 
.. Nem ellentétes két gondolat 
sőt egyik kiegészítése a másik™ 

k. Igazi nemzeti élet csak ott lük
tethet modern országokban, ahol 
igazi kulturélet is érvényre jutott. 
Franciák voltak az elsők, akik meg
mutatták már Napoleon előtt, aki
nek korát egy intenzív fölvilágoso- 
dási áramlat előzte meg, hogy 
országukat naggyá csak egy nem
zeti eszmékkel telitett társadalom 
tudja növelni, de e nemzeti neve
lés alapját egy általános és a tudo
mányos kutatással megalapozott köz
oktatás képezheti.

Ami köznevelésünk sem nélkü
lözheti ezt az irány elvet. A külömb- 
ség mindössze az, hogy nekünk na
gyobb súlyt kell helyeznünk a nem
zeti szempontra. Országunk külöm- 
böző nemzetiségekkel van elhintve 
és e nemzetiségek meg magyarosítá
sának fő eszköze az iskola. Azon
ban az iskola nem tisztára arra való,

hogy nyomtatott Írást, vonalak raj
zolását, és nemzeti érzelemmet átfült 
versek bemagolását szolgáltassa a 
fiatal és minden iránt fogékony gyer
mek lélek számára. Egészen más 
céljai vannak az iskoláknak. Jelesül 
a nép-iskoláknak. A nép leikébe a 
kultúra magvait, a további művelő
déshez való érzéknek a fejlesztését 
csak ügy tudjuk beleplántálni, ha 
előbb egy más művelődési ala
pot szolgáltatunk. Ez az alap nem 
lehet más, mint a jellem fejlesztése. 
Régen belátták a jellemfejlesztésnek 
a további életpályán való hasznát az 
angolok. A gyermek fiatal és min
den iránt fogékony lelkét nem tö
mik tele gramatikai. formákkal, sem 
matematikai képletekkel. Ezt egy 
későbbi időszakra hagyják az angol 
pedagógusok, amikor a gyermeknek 
kellő jártassága van irodalomban, 
hallgatott szónokokat, olvastatták 
vele az angol nemzet klasszikus Íróit. 
Csak azután szoktatják rá, hogy ke
resse ki az élő és Írott nyelv tör
vényeit és rendellenségeit. Csak ami
kor az elvont tárgyakat a reális vi- I

lágból következtetni tudja, szóval 
amikor megérett az esze a matézisre, 
csak akkor oktatják ki őt a matema
tikára. Alsóbb fokon a fősulyt arra 
helyezik, hogy a gyermekkel a termé
szetet és a jóságot, mint erkölcsi el
vet ismertesék meg.

Nekünk magyaroknak erre a körül
ményre is figyelemmel kell lennünk, 
de sajátos helyzetünknél fogva más 
körülményre is nevezetesen arra, hogy 
ez ország népét megmagyarositsuk 
az iskola utján. Elsősorban azonban 
az angol minta szerint kellene 
eljárnunk. A gyermek leikébe ^keve
sebb formai tudást és több szerete- 
tet kötelességünk beplántálni. A 
száraz tanterv helyett egy nevelési 
tervet kellene kidolgozni és ezen az 
alapon kellene' megindítani a hódító 
hadjáratot a nemzetiségi izgatás 
ellen. Be kell bizonyitanunk, hogy 
magasabb kultur érzékű nép vagyunk 
amelyhez hozzásimulni más nyelvűek 
számára valósággal nyereség. Ha ezt 
elértük, egy vértelen de dicső csatát 
nyertünk. Nincs az az izgága propo- 
ganda amely legyűrni tudná azt a

T Á R C A .

A hozomány.
— Hányszor ismételjem még, hogy 

ne légy olyan barátságos Alfréddel 
szemben !

— De kérlek mama. ..
— Ismétlem, hogy csak a hozomá

nyodra vadászik, mondta határozott hangon 
a tiszteségben megőszült gondos anya.

— Ugyan mama, hogy tételezhetsz 
föl róla ilyesmit, válaszolta Catherine, 
miközben duzzogva az ablak felé fordult 
és leste, hogy vájjon nem halad- e az 
utcán az a kedves fiatalember, akinek 
tiszta, nemes szándékát a gyanakvó 
mama ennyire félreértette.

— Gyermekein, neked még sejtelmed 
sincs az életről; nem ismered a férfiak 
önzését, nem tudod hogy inkább az 
erszényükkel, mint a szívükkel szeretnek 
és, hogy valamennyien csak üzletet 
kötnek a házasággal.

— Meglehet, hogy igazad van, de 
azt biztosan tudom, hogy Alfréd kivétel 
a többi közül.

— Gondolod ? Ilyenek vagytok ti,

mai lányok! egy pillanat alatt lángra 
lobbantok és már az első találkozásnál 
megszeretitek a fiatalembert, ha látjátok 
hogy szőke haja, elegáns alakja és 
gondosan kivasalt nadrágja van. Tapasz
talásból tudom, hogy éppen a kivételek
ben csalatkozunk leginkább. Alfréd 
könnyelmű ember, szereti a fénnyüzést 
nagy igényei és megfelelő adósságai 
vannak és mindezeken feli 1 közönséges 
prózai lélek.

— Ebben már nincs igazad mama ! 
Sőt éppen az a hibája, hogy túlérzékeny 
és regényes hajlamú ! Nézd csak azt a 
csokrot, a melyet ma küldött. .. Csupa 
értékes, illatos virág és sok pénzbe 
kerülhettek !

— Ezeknek az árával is adós 
maradt és valószínűleg ezt is a hozomá
nyodból akarja kiegyenlíteni.

— Láttom már, hogy ellenszenved 
rémképeket fest és igazságtalanságod 
ellen hiába küzdenek!

— Ne beszélj ilyen értelmetlenségeket 
nem vagy már gyermek, komolyan 
szembe kell nézned az élettel!

— De én nem akarok komoly lenni, 
zokogott Chatherine keservesen.

— Nem kell azért pityeregni!

Tartogasd a kőnyeidet a házasságra, olt 
nagyobb szükséged lesz rájuk. Egyelőre 
azt tanácslom, hogy tanulmányozd előbb 
Alfréd jellemét és győződjél meg, hogy 
méltó- e szerelmedre?

— Azt hiszem már eléggé megis
mertem,- válaszolta dacosan a leány.

— A férfiakat sohase ismerhetjük 
mag eléggé. Én a javadat akaróin, 
gyermekem, mert megérdemled, hogy az 
erényeidért és ne csupán a takarékpénz
tári könyvedért szeressenek!

— Alfréd még nem is kérdezte, 
hogy van- e hozományom. Pedig házas
sághoz pénz kell. . . az igények megnö
vekszenek a vágyak szárnyat öltenek...

— Mindamellett nem tudnám 
elviselni a gondolatot, hogy leányomat 
bárki is csak a pénzéért szeresse, és hogy 
meggyőződjünk Alfréd szerelmének való
diságáról, egy kis komédiát kell előtte 
lejátszanunk...

— Komédiát ? Tehát azt akarod 
hogy megcsaljam ?

— Dehogy! Egyszerűen azt mondjuk 
majd, hogy bankárunk bukása álltai 
elvesztettük vagyonúnkat és most szűkebb 
körülményekre szorítkozunk. Kijózanítjuk 
teltetett takarékoságunkkal és sírunk,
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hadsereget amelynek katonái szeie- 
tettel vannak vértezve.

Csakogy ez nem tisztára nem
zetiségi vidék iskolai számára való 
recept. Magyar vidékek gyerekeit is 
jellemneveléssel kell iskolára fogni 
és csak ha már kellő érettségi fokot 
értek el, lehet őket a tudományok 
világába bevezetni. Lassan de mégis 
átszivárgóit hozzánk ez a nevelési 
módszer, amelynek első foka az, 
hogy a falusi iskolákban a mező- 
gazdasági tárgyakat kiválóan kulti- 
válják és az elemi ismeretek közül 
is csak a legszükségesebbet ölelje fel 
a tananyag. Ezen az úton kell tovább 
haladnunk, de a gyakorlati életre való 
nevelés mellett oktassuk ki az ide
gen ajkunkat a magyar nyelvre, nem 
gramatika’ utján, hanem a szeretet 
taneszközével. Ez nemzeti és kultur 
hivatás lenne. Csak ezzel és ha a 
nemzetiségieket gazdasági fejlődésük
ben is istápoljuk, tudjuk megnyerni 
a mi nagy ügyünknek.

Iskolamegnyitás elején különös 
nyomatékkai kell hangsúlyoznunk, 
hogy tisztára ez az egyetlen módja 
annak, hogy mi itt ebben az ország
ban nemzetiségi féktelenségek által 
ne zavartassunk. Adjunk ennek az 
országnak a szeretet emlőjén táplált 
nemzetiségi nemzedéket és akkor 
meglehetünk győződve róla, hogy 
ennél hathatósabb eszközt nem lehet 
kitalálni egy csöndes harc kivitelére. 
Napoleon, aki kijelentette, hogy 
minden káplár a marsall-botot viszi 
a tarsolyába, ha megvan hozzá a

kellő értelem és a szükséges jellem, 
ezt nem csak a saját káplárjaira 
gondolta, hanem egész bátran ra 
aplikálhatta volna minden inas nép 
katonáira és nem katonáira is. Mert 
a marsallbot csak képlet, voltakepen 
az erőt, az emelkedést és az érvénye
sülést akarta vele jelképezni. Mine
künk meg kell mutatnunk a nemzeti
ségieknek. hogy ők épp úgy érvénye
sülhetnek itt mint a magyar ember, 
és nem keli más áldozatot hozniok, mint 
azt, hogy velünk egyetértsenek és hogy 
velünk a szeretetben egyesüljenek.

Iskoláink jövője: társadalmunk 
jövője. Ha iskoláink megfelelnek 
annak a követelménynek, hogy 
nemzeti és általános kulturhivatást 
teljesítsenek, akkor bízvást remél
hetjük, hogy nemcsak az iskola, 
maga, hanem a magyar társadalom is 
nekilendül.

H Í R E K .
== Ag. h. ev. istentisztelet. Vasárna

pon f. hó 31.-én d. u. 3 órakor a helybeli 
polgári fiúiskola IV-ik osztáiyában W a 11- 
r a b e n s t e i n  Jakab homokosi lelkész is
tentiszteletet tart.

=  Áthelyezés. A vallás és közokta
tásügyi miniszter Gy u l a i  László hely
beli polg. isk. tanárt jelenlegi minőségében 
a marosvásárhelyi áll. polg. fiúiskolához át
helyezte.

=  Kevevára Község szépítése és for
galmának emelése iránt alakult egyesület 
f. hó 24-én tartotta meg alakuló közgyű
lését, a mely alkalommal az egylet tiszti
kara és választmánya lett meglásztva:

Elnök lett: Hübsch János, alelnök: 
Dinusz János, titkár: Engíer Lajos, helyet

testitkár: Pribis Ödön, gazda: Karacsay 
Sándor, pénztáros: Frühling Gusztáv. Vá
lasztmányi tag : Dr. Bartulov Gáspár, Behr 
Rudolf, Brock Izsó, Csermák Vilmos, Gei
ger Antal, Götz Hermann, Graf Jakab, 
Hoffmann Heinrich, Jenotá Szilárd, Kapp 
János, Dr. Klein József, Dr. Knezsevics 
Szilárd, Kuhn Ferenc, Leopold József, Dr. 
Lekits Illés, Mein Jenő, Mundrich Vencel, 
Nikolics Dusán, Nikolics J. Miklós, Paull 
János, Paull Sándor, Dr. Rédiger Aladár, 
Szmollény Károly, Schlarb Fülöp, Theodo- 
rovics Vazul és Töry Rezső.

Választmányi póttagok: Adamovics 
Mihály, Brock Ernő, Felbersohn Mihály, 
Götz Henrik, Mundrich Mihály és Sauer- 
land János.

=  Tájékoztató. Az országos Bírói és 
Ügyészi Egyesület, az országos Ügyvéd
szövetség, a Magyar Jogászegylet és az 
Ügyvédjelöltek Országos Egyesülete 1913. 
évi október hó 5.-én, Temesvárott rendes 
közgyűlést tart. Tisztelt vendégeink tájé
koztatására a következőket közöljük: 
Október 4.-én: Délután fél 6 órakor az 
országos bírói és ügyészi egyesület igaz
gatósága a kir. törvényszéki elnök 
fogadótermében ( kormányszéki épület, II. 
emelet, 28. ajtó), az országos ügyvédszö
vetség igazgatósága pedig a kir. Ítélőtábla 
dísztermében ( kormányszéki épület, L 
emelet, I. ajtó) ülést tart. Eűe 9 órakor 
a Koronaherceg-szálló I. emeleti nagyter
mében az egyesületek együttes ünnepi 
ülése, ezt követőleg mindegyik egyesület 
a később meghatározandó helyen és 
időben megtartja közgyűlését. Délután fél 
3 órakor diszebéd a Koronaherceg-szálló
I. emeleti termében. Október 6-án és 7-én 
kirándulás az Alduná.a és Herkulesfiirdőre 
A kiránduló programmja: Oktober 6.-án 
reggel 5 órakor, Szt. György-térről és a 
Koronaherceg-szálloda elöl külön villamos 
kocsik viszik a kirándulókat a józsefvá
rosi pályaudvarra, ahol reggelit szolgálnak 
fel. — ( Reggeli: kávé, vagy tea, vagy 
csokoládé, hozzá vaj vagy tojás.) Indulás

jajgatunk előtte szánalomraméltó helyze
tünk miatt és ha mindezek ellenére to
vább is ragaszkodna még hozzád, akkor 
elismerem, hogy derék, becsületes fiú és 
nem tagadom még tőle kezedet. Én nem 
akarom, hogy a puszta illúziókkal lépj a 
komoly házaséletbe!

Nem bánom, hát beleegyezem a ko
médiába, mert megvagyok győződve, hogy 
Alfréd szerelme kiállja a próbát és te ma
gad nyújtod majd át neki a babért a ta
karék könyvecske alakjában!

— Gratulálok naiv hiszékenységedhez 
de azt kikötöm, hogy természetesen kell 
játszanod a nyomor és nélkülözés szere
pét. Bevezetésül holnap már soványabb 
ebédet készíttetek és meghívjuk Alfrédet 
vendégül.

— Ugyan mama, — ételekkel azért 
nem kell takarékoskodni.

— Látod te elkényesztetett gyer
mek !

— Én csak azt látom mama, hogy 
a házassághoz a szerelmen kívül, a 
hozomány sem felesleges! Különben 
legyen minden a te akaratod szerint, én 
készséggel enged ?hn?skedem utasításaid
nak !. . .

II.
Azután eljátszották Alfréd előtt a 

szegénység komédiáját. Az eszes mama 
kitünően játszotta szerepét. Nagyokat 
sóhajtozott és ökölnyi könnyeket hullatott

az elveszett vagyon miatt és ez meg is 
tette a várt hatást. Eleinte Alfréd nagyon 
meg volt lepve, de csakhamar felocsúdott 
és részvétteljes szavakkal vigasztalta a 
kétségbeesett nőket, kijelentvén, hogy a 
pénz nem minden és enélkiil is van bol
dogság a világon. Az anya pedig kérlelte, 
hogy ne hagyja el őket válságos napjaik
ban, mert jóakaró tanácsát most nem 
nélkülözhetik.

Alfréd rendkívül szeretettreméltó 
volt és minden idejét a nőknek szentelte.

A mama sóhajtozva panaszolta, hogy 
már majdnem meg kellett volna válnia 
régen megszokott, drága bútoraitól, de az 
utolsó pillanatban néhány távoli rokona 
felajánlotta segítségét és egyelőre elkerül
hették a végzetest csapást.

Alfréd pedig minden tőle telhető 
erővel igyekezett a hirtelenül elszegénye
dett hölgyek segítségére lenni. Küldött 
néhány kiló kávét, egy süveg cukrot és 
rgyébb élelmiszereket, mert észrevette, 
hogy az étkezésben nagy laka ékosságot 
fejtenek ki.

A ravasz Chatherine, pedig mindig 
kárörvendve pislogott a mamájára, 
valahányszor az öreg asszony kényszerít
ve volt Alfréd figyelmeségeért köszönetét 
kifejezni.

Az életvidám leányka türelemmel 
viselte a szegénység nélkülözéseit és alig 
volt képes nevetését elfojtani valahány

szor édesanya sopánkodásait végig" 
hallgatta.. . .

III.
Egy napon megkérje Alfréd Chathe

rine kezét. Az anya csodálattal nézett rá 
és megkérdezte, hogy komolyan átgondol
ta-e szándékát, egyben megismételte a 
szomorú kálvária történetét. De Alfréd 
szilárd maradt és kijelentette, hogy ő a 
leányt szenvedélyesen szereti es a világ 
minden kincséért sem mondana le kezéről. 
A mama könnyekig megindult annyira, 
hogy majdnem befutott a szomszéd szo
bába a takarékpénztári könyvecskéért...

Mielőtt a fiatal pár nászútra indult, 
a jólelkü mama sajátkezűleg egy szerény 
ősszeget adott át az uj férjnek, amelyet 
állítólag vagyonából sikerült megmenteni. 
Alfréd vonakodva fogadta az ajándékot 
és folyton csak nagy szerelemről beszélt 
úgyhogy az öreg asszony többször 
hevesen a keblére ölelte. ..

De mikor a nászúiról visszatértek, 
a fiatal asszony a mamája szobájába 
rohant, térdre borult előtte és zokogva 
kérlelte:

Kérlek kedves mama, add át 
Alfrédnek a hozományomat, mert égető 
szüksége van a pénzre... Nem mi ját
szottuk jól a komédiát, hanem ő, mert én 
mindenbe beavattam, abbeli félelmemben, 
hogy hozomány nélkül talán mégis a fakép
nél hagyna.. . .
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Báziás leié 6 óra 01 perckor. Útközben 
sanvichek lesznek felszolgálva. Báziáson 
átszállás a hajóra. Ebéd a hajón (leves 
hal, sült, saláta, tészta, gyümölcs, fekete 
kávé.)

Érkezés Orsovára 3.10 órakor. — 
Adakaléhn uzsona ( sör és török kolbász.) 
Adahaleh megtekintése után utazás vasú
ton Herkulesftirdőre. Este Herkulesfürdőn 
ötfogásos vacsora a gyógyteremben. 7-én 
reggel: reggeli; utána Herkulesfürdő
megtehintése. délben : lunche ; 1*30 órakor 
indulás Temesvárra. Útközben uzsona. 
A fent leirt kirándulás teljes költségei 
ital nélkül személyenkint a féláru jegy 
váltásra jogositó igazolvány tulajdonosai 
részére negyven korona, a közgyűlési 
kedvezményes jegy váltására szóló igazol
ványtulajdonosoknak negyvenöt korona. 
A kiránduláson a családtagok is részt 
vehetnek. Felkérjük a tisztelt tagtárs 
urakat, hogy a közgyűlésen való megjele
nésüket, valamint azt a körülményt hogy 
a kiránduláson is részt óhajtanak- e venni 
legkésőbb szeptember hó 10-ik napjáig 
Láng Béla dr. ügyvéd, rendező bizottsági 
titkárral ( Temesvár.) közöljék. Ezen 
alkalommal szíveskedjenek világosan ki
jelenteni azt is, hogy mikor, melyik vonat
tal érkeznek és jhogy szállodai vagy ma- 
gáne'.szállásolási a tartanak-e igényt, avagy 
pedig elszámolásukról gondoskodnak- e.

A kiránduláson résztvevőket fel
kérjük, hogy a 40 illetve 45 koronát szemé
lyenkint ugyancsak szeptember 10-éig 
Láng Béla dr. temesvári ügyvéd, rendező 
bizottsági titkárhoz beöuldjék.
Temesvár, 1913. augusztus havában.
Az országos Bírói és Ügyészi Egyesület 
temesvári osztálya. Az Országos Ügyvéd- 
szövetség temesvári osztálya. A temesvári 

Ügyvédjelöltek Egyesülete.
=  Beiratások. A helybeli polg. fiúis

kolában a beiratások szept. hó 1., 2. és 
3-án d. e. 8—12-ig, délután 2—4-ig az 
igazgatói irodában fognak megtartatni. 
Beiratkozhatik minden 9-ik életévet betöl
tött és 4 elemi iskolai osztályt bevégzett 
ifjú, aki kellőleg bírja a magyar nyelvet. 
A beiratásnál előmutatandó a születési, 
ujraoltási és legutolsó isk. bizonyítvány. 
Á felvételre jelentkező tanulót atyja, anya 
vagy gyámja köteles beíratni. A tandíj 
egész évre 20-kor., de az állami hivatal
nokok és szegénységüket igazoló jó tanu
lóknak részben vagy egészben elengede- 
tetik. A tandijinentességi folyamodványt 
a kir. Tanfelügyelőhöz címezve az iskolai 
igazgatónál nyújtandók be a beiratkozás 
alkalmával. Beiratkozáskor a tandíj felén 
kívül 8 korona fizetendő.

A helybeli államilag segélyezett polg. 
leányiskola I. II. III. és IV.-ik osztályban 
a beiratások szintén szeptember hó 1., 2. 
3-én lesznek a leányiskola épületében s 
naponta d. e. 8—12-ig d. u. 2—1-ig tartat
nak. Beiratáskor fizetendő 6 kor. 30 fill, 
beitási dij és 12 kor. szept. havi tandijat 
Összesen 18 korona 30 fillér. Beiratkozás 
alkalmával felmutatandó a születési, iskolai 
és ujraoltási bizonyítvány. Tandíjmentesség 
iránti folyamodványok az iskolaszékh z 
intézve Sugár Imre egyesületi titkárnál 
nyújtandók be. A felvétel és tanterv 
különbözeti vizsgálatok szeptember 4-én 
tartatnak meg.

— Javító vizsgálatok. Azok a tanu
lók, akik a helybeli áll. polg. fiúiskolában 
a most lefolyt tanév végén a szépírást, 
éneket és tornát nem számítva legföljebb 
3 rendes tantárgyból kaptak elégtelen

„K E VÁ E V R A„

osztályzatot, javító vizsgát tehetnek f. évi 
szeptember hó 4-én d. e. 8—12-ig, ha ez 
iránt a tanári karhoz címzett és 1 koronás 
okmánybélyeggel ellátott kérvénnyüket a 
legutóbb nyert iskolai bizonyítványukkal 
együtt legkésőbb f. hó 15-éig az iskola igaz
gatójához eljutatták. A később folyamodók 
valamint azok is, kik a javító vizsgán csak 
egy tárgyból is újra megbuknak, osztály- 
ismétlésre utasittatnak. A javító vizsga 
díjmentes.

Az államilag segélyzett polg. leány
iskolában a javító vizsgálatok szeptember 
hó 1-én d. u. 4 órakor tartatnak meg a 
leányiskola helyiségében.

— Katonaságunk hazaérkezése. Ka
tonaságunk szerdán, f. hó 27-én délelőtt 
érkezett vissza községünkbe az oravicai 
hadgyakorlatok színteréről.

=  A tanév eleje. Holnap kezdődnek 
iskoláinkban a beiratások. A szabadságon 
levő tanerők a hét folyamán már mind
annyian visszaérkeztek, hogy a nyári pi
henő után ujult erővel lássanak neki nagy 
kultúrmunkájuknak.

Vízállás. A viz a hét folyamán is 
meglehetősen apadt. A viz állása most 
már az 5 méter alá esett és így már ko
moly veszedelem most a Duna felőle nem 
fenyegeti réti földjeinket.

=  Időjárás. Egy-egy derűs, mosolygó 
nyári nap, aztán megint elborul a látha
tár és esik szüntelenül. Hová fog már ez 
az állapot vezetni. A szőlőszemek mind 
felrepedeznek a nagy jelenlevő vizmenyi- 
ségtől. A tengeri magképzése és érése na
gyon gyatra, az érlelő napsugarak hijján. 
Mikor lesz már vége ennek az Istencsa
pásnak !

S t e c k e n p f e r d
l i í i o m t e j s z a p p a n

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

511/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102-§-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a pancsovai kir. 
járásbíróságnak 1913 évi Sp. I. 726/2 szá
mú végzése következtében Dr. Rédiger 
Aladár kevevárai ügyvéd által képviselt 
Kimmel I. C. temesvári czég javára székely- 
kevei lakos ellen 499 kor. 20 f. s jár. 
erejéig 1913 évi julius hó 11-én fogana- 
sitótt kielégítési végrehajtás utján le-és 
felülfoglalt és 645 koronára becsült követ
kező ingóságok; bútorok, nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi V. 737/1 számú vég
zése folytán 499 kor. 20 fill, tőke, ennek 
1913 évi május hó 27 tői járó 5 % kama
tai és eddig összesen 117 kor. 27 fill - b. 
biróilag már megállapított költségek 
erejéig Székelykevén, alperes lakásán 
leendő megtartására 1913 évi szept. hó

5 napjának délután 3 órakor határidő 
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbett Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. auguzst. hó 23 - ik napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

878/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102 § - a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a budapesti ke
reskedelmi és váltó kir. törvényszéknek 
1913 évi 106090 számú végzése következ
tében Dr. Lővenfeld Albert Budapesti in. 
Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd által képvi
selt Langen és Wolf bpesti bej. cég javá
ra 2820 K. s. jár erejéig 1913 évi julius 
hó 10 én fóganasitott kielégítési végrehaj
tás utján le-és felülfoglalt és 4320 kor. 
becsült következő ingóságok, u. in. mala
cok, morzsoló, motor, taliga, szikvizgyár 
aparátus, üvegek, kocsi, kukoricadaráló, 
és sertések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 - ik évi V. 738/1 számú 
végzése folytán 2820 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi május hó 1 napjától járó 
6 % kamatai, Ve % váltódij és eddig ösz- 
szesen 212 K. 72 fillérben biróilag már 
már megállapított, költségek erejéig, al
peresek delibláti lakásán leendő megtart. 
1913 évi szept. 16 napj. d. e. 8 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára 1913 évi aug. h3 23 napján.
O rió János kir. bir. vég.

Kundmachung.
Wir bringen zur allgemein Kenntniss, 

dass wir unsere Agentur für Kevevára 
und Umgebung aus dem Hause des Herrn 
Johann Pauli in das Haus des Herrn 
Peter Vlajkovics ( Hauptgasse Nr. 678 ) 
verlegt haben. Mit der Leitung resp. 
Weiterführung unserer Geschäfte daselbst, 
ist unser exmittirter Beamte, Herr Alois 
Weber betraut und ist soeben genannter 
Herr a l l e i n  berechtigt Gelder d. h. 
Zahlungen für uns entgegen zu nehmen 
resp. zu puittiren.

Wir laden das p. t. Publikum von 
Kevevára und Umgebung böfl. ein, sich 
in allen Bankangelegenheiten vertrauens
voll an Herrn Alois Weber zu wenden.

Die Direktion der
Ung,- Weisskirchner Sgarcassa- Actien-Gesellschaft

( vormals Karlsdorf er Sparcassa.)



1913. augusztus 31.4. oldal. „ K E  V E  V Á R A “ .

6183/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság Dr. Abonyi Henrik kevevá
rai lakos javára 259 kor. tőke, és jár. és 
még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. ez. 144 és 187 
és az 1908 évi XLI. t. c. 27 § - ai alapján 
és a 146 § a értelmében Pavlovics Dobri- 
voj kevevárai lakos ellen a ftemploini kir. 
törvényszék területén fekvő Kevevára köz
ségben és a kevevárai 1124 sz. betétben 
felvett;

A I. 1765 hrsz. Ház 247 öisz, a ud
varral a beltelekben 234 n.-öl és 1766 hrsz. 
Kert beltelekben 116 n.-öl 3850 kor be
csárban.

A t  3288 hrsz. Szántó Ravnice bas- 
cse dűlőben 238 n.-öl 165 kor. mint az 
ntóajánlattevő által Ígért összegben az 
árverést a Pancsovai Hitelbank R. T. 
utoajánlata következtében elrendeli és ezt 
valamint annak feltételeit ezennel közhír
ré teszi.

A nyilvános árverés a kir járásbíró
ság árverési termében 1913 évi Szeptem
ber hó 25 napjának d. u. 3 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a Kevevára községben kifüggesztett és 
megtskinthető feltételek mellet.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az i igatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % -át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban

letenni. , ,
4. Az utóajánlattevő az árverésnél 

meg nem jelenik.
5. Ha az árverésen az utóajánlelnak 

nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanot 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán 1913 évi augusz. hó 4-án 
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető

881/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 192 § -a  ételmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemploini kir. tör
vényszéknek 8295/913 polg. illetve a fe
hértemplomi kir. törvényszéknek 1913 évi

10156p. számú végz ése következtében Dr 
Rédiger Aladár kevevárai lakos ügyvéd 
által képviselt Brock Illés és fia kevevárai 
ezég javára homokbálványosi lakósok 
ellen 356 kor. 63 fill. 498 kor. 93 fill 
s jár. erejéig 1913 évi május án ill. jlln[. 
us hó 4 n foganasitott kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és 200 ill. 
2120 kor. becsült következő ingóságok; 
vetőgép, lovak, juhok, tehén és hordók 
nyilvános árverésen eladatimk.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 - ik évi V. 505/2 illetve 
536/4 számú végzések folytán 356 kor. 
63 fill, tőkekövetelés ennek 1913 évi áp
rilis hó 16 napjától járó 6 % kamatai, 1/3 
% váltódij és eddig összesen 94 kor. 
41 fillérben, biróilag már megállapított, 
költségek erejéig, úgy 498 kor. 93 fill, 
tőke, ennek 1913 máj 6 tói járó 6 °/0 ka
matai és 272 kor. 11 fill, eddigi költségek 
erejéig I. és majd II. alperes hbálv. lak. 
leendő megtartására 1913 évi szeptem. hó 
9-ik napjának d. e. fél 12 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1831. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 §-a 
értemében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi aug. hó 25.-én 
Orsó János, kir. jbir. végr.

Vásároljunk csak a szakembernél! "ЦЩ!

Nyomatott az Oberlänter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a Kevevára 35 szám ához.
999/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 - § a értelmében ezennel 
közhírré tezsi, hogy az újvidéki kir. járás
bíróságnak 1912 Sp. IV. 616/2 évi számú- 
inú végzése következtében Dr. Lusztig Nán
dor újvidéki lakos ügyvéd által képviselt 
Weinfeld Fülöp József újvidéki lakos javá- 
raj|ellen 582 K. 61. f.s jár. erejéig 1913 évi 
január 20 án foganasiíott kielégítési vég
rehajtás utján le és felülfoglalt és 1031 
kor. 40 fill, re becsült következő ingóságok
u. m. pálinka, hordók, sörösaparátus,e szék, 
asztal, nyilvános árverésen eladatnak]

Mely árverésnek a ke ve várai kir. já
rásbíróság 1913 - ik évi V. 100/1 számú 
végzése folytán 582 kor. 61 fill, tőkeköve
telés ennek, 1912 évi október hó 16 napjá
tól járó 5 % 08 kamatai, váltódij és eddig 
összesen 120 kor. 58 f.ben biróilag már 
megállapított kölrségek erejéig, alp. lakásán 
leendő megtartására 1913 évi szeptem. hő 
6-ik napjának d. u. 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
értemében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi aug. hó 23.-án 
Orsó János, kir. jbir. végr.

578/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi4 hogy a Nagyváráéi kir. 
jbíróságnak 1913 évi Sp. I. 738-3 számú 
végzése következtében Dr. Ghelner Jenő 
ügyvéd által képviselt Deutsch J. K. ezég 
javára 252 k. 09 f. s jár. erejéig 1913 évi 
aug. hó 5. foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1334 kor. 
becsült következő ingóságok, u, m, bolti 
árúk, állványok, lovak, kocsi, szerszám, 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a ke ve várai kir. já
rásbíróság 1913 ik évi V. 825/1 számú vég
zése folytán 252 kor. 9 f. tőkekövetelés, 
eonek 1912 évi aug. hó 31 napjától járó 
5 % os kamatai, és eddig összesen 100 kor. 
47 fillbeo biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Székelykevén alp. házánál 
leendő megtartására 1913 évi szept. hó 
9 napjának délelőtt 8 órakor határidő 
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108§-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbb3tt ígé
rőnek, szükség esetén becsaron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. auguzst. hó 27 - il: napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.




