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Kedves Olvasóközönség!
Mikor hét hónappal ezelőtt a 

„Németújvár és Vidéké“-t megindí
tottam — őszintén bevallom — nem 
hittem, nem gondoltam azt. hogy oly 
lelkes tábor, oly szép számú olvasó- 
közönség fog a lap köré sorakozni. 
Nem hittem és nem reménylettem, 
hogy lapom oly lelkes és oly jóleső 
támogatásban vagy — mondhatom — 
felkarolásban fog részesülni, mert azt 
hallottam uton-utfélen, hogy itt kihalt 
az összetartás érzete; hogy itt meg
szűnt a közért való lelkesedés, a köz 
ügyek iránti érdeklődés; hogy itt el
fásult és magukba zárkózott emberek 
laknak.

Hiú reményekkel nem kecsegtettem 
magam, de nem hittem a szó-beszéd
nek; nem hallgattam a mende-mon- 
dára, hanem igenis követtem bensőm 
sugallatát; követtem szivem-lelkem 
szavát, mely azt hangoztatta, mely 
arra buzdított, hogy — ha igaz is, 
amit hallottam, akkor is — sőt akkor 
még inkább megindítsam a lapot, 
mely a közös óhajoknak és közös

kívánságoknak kifejezője; a közös cé
loknak hangoztatója és hirdetője ; az 
egyetértés és összetértasnak ápolója 
legyen.

Hét hónap múlott el. Hét hónap
pal ezelőtt ifjúi lelkesedésem, minden 
erőm és törekvésem, szorgalmam és 
buzgólkodásom e lap körül csoporto
sult — és ez a lelkesedés, a szorga
lom és munkakedv most sincs csökke
nőben, hanem állandóan és folytono
san emelkedőben. Mert kellemes csaló
dás ért. Az az érdeklődés, mely e 
lapot — járásunk első és egyetlen 
lapját kiséri; az a támagatás és jóin
dulat, melyben e lap részesül, mind 
azt mutatja és arról győzött meg jól- 
esően, hogy a németújvári járás lakós- 
sága nem csak akar, de tud is lelke
sedni a szépért, a jóért és megértette, 
hogy e lap nem önmagaért, hanem 
igenis a közönségért, az egész járásért 
alakult és indult meg; megértette, hogy 
e lap csak a közönségért van, csak 
az ő érdekét, szolgálja és, hogy egy 
lapnak létezése, fennállása csak emel
heti a járást, csak előnyére lehet a 
járásnak.

Az örvendetes nagy érdeklődés és 
a buzdító támogatás a kedves közön
ség részéről azt is mutatja, azt is 
bizonyltja és igazolja, hogy ez a lap 
tényleg nem egy embernek, nem egy 
körnek, hanem az egész járásnak érde
két szolgálja, hogy e lap megnyerte a 
közönség tetszését és, hogy e lappal 
megvan elégedve a kedves olvasó- 
közönség.

Ezt tudni jól esik nekem és ez a 
tudat lelkesitőleg hat reám, ki e lapot 
alapítottam. Hisz mindenkor iparkod
tam az igazság és tisztesség útját 
követni; törekedtem mindég a közt 
szolgálni; azon voltam, hogy lapom 
mindenkor a közérdekért szálljon síkra 
bátran, de ildomosán.

Hét hónap eltelte után a sors, az 
élet viharja könyörtelenül elsodor e 
tájról, az élet útja más táj felé vezet 
engemet. Mire e sorok kikerülnek a 
nyomdafesték alól és a kedves olvasó 
kézhezkapja e lappéldányt — már 
más vidék köszönt engemet és más 
város nyújt tanyát. Munka, nagy munka 
áll előttem, igénybe lesz véve minden 

, erőm, de én még sem válók meg e

Tavasz kezdetével . . .
Tavasz kezdetével szeretnék meghalni, 
Mikor langyos a lég s az ég oly tiszta, 
Mikor a fecskepár fészkét kezdi rakni 
S uj virágokkal van a mező borítva. 
Szeretnék meghalni, mikor lemegy a nap, 
Réten a violák álomra hajolnak,
Vígan szállna lelkem az istenhez által 
Tavaszi alkonyon a nap halálával.

Olaszból fordította: 
M u jz e r  B úla.

Csalódás.
Irta: Mujzer Béla.

Margit szomorúan ment végig egyik 
utcán. A frissen esett hó hidegétől kipirult, 
bánatos arcába verődött. A feliét hópalást, 
mely a várost fedte, úgy csillogott, mint va
lami drága briliáns, melyet sokoldalúra kö
szörüllek. Margit azelőtt, mikor még kisleány 
volt, szerette a telet és a szép hóesést. Lel
két akkor nem borította be sajgó fájdalom

és kis szivével, mely még nem ismert szen
vedést, úgy gyűrte le a gyermekéveket, 
mint egy igazi gyermek, akinek nem volt 
gondja semmire s a szülők végtelen szeretete 
vette körül. Később, hogy nagy leány lett, a 
gyermekévek apró, szürke krónikái kihaltak 
belőle. Egészen más érzések váltották fel a 
légieket, melyek eltűntek, mintha soha nem 
is lettek volna.

Az élet olyan szeszélyes, mint az idő. 
Csábítja, magához vonja a hiszékenyeket s 
mikor legjobban szeretik s hűek akarnak 
hozzá lenni, akkor csalja meg őket, mint 
egy szerelmes kalandor, aki kéjes vágyainak 
és érzéseinek é l. . .

Margit, mint minden leány, boldogságra 
vágyott. És ez a boldogság hiába hagyott 
magára váratni hosszú esztendőkig, melyekbe 
elvesztek a remények. A boldogság közel 
volt és mégis eltávolodott oly messze, hogy 
onnét visszavárni nem lehet.

Akit Margit szeretett, az elment messze, 
egy másik földrészre Öt itt hagyta szomo
rúságban, hogy a bánat ülje meg, mert nem 
akarta követni az idegenbe Margit itt ma
radt. Szerelme most sem szűnt meg. Egy 
szív, mely valóban szeret, nem tud feledni 
soha. És hiába minden sóhaj, panasz és

méregként ölő bánat, nincs, mi gyógyirt 
hozhatna a megsebbzett szív végtelen fáj
dalmára . . .

Olyan érzése ez a csalódásnak, mint, 
mikor eltűnik valaki, akit szerettek és tudják, 
hogy hol van, de nem lehet feltalálni még sem.

Margit hallgatag lett. Néha sir, magá
nyosan a szobában, mikor nem látja senki. 
Selyem zsebkendőjébe itatja könnyeit és a 
keserűség, mely a torkát szorongatja, vér
vörösre festi arcát. —  Éjszakái álmatlanok, 
zavarosak és nyugalmat nem hozók, mint 
szerelme, mely nagyobb volt mindennél s 
amit mégis semmivé lettek álnok kezek . . .

Az a férfi, ki nem volt méltó az ő 

szerelmére és arra, hogy közelről érezze az 
ő lángoló, epedő szivének melegét, el fogja 
venni jutalmát ott, ahová menekült . . .

Abban az uj hazában energiákat mor
zsolnak, sietnek élni azok, kik gazdagok s 
aki szegény, annak a megkuporgatott dohá
raihoz vére cseppeukint tapad, mint a jég
csap a ház ereszére . . .

A lelkiismeret hangja férfiszivben is 
megcsendül néha s ilyenkor felforr a vér és 
a jóvá nem lehelő hibák megboszulják ma
gukat . . .

Odaát, az újvilágban, ahol nagy tehet-
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laptól; de én nem válók el kedves 
olvasóközönségemtől.

A messze távol és tanulmányaim 
befejezésével jár mindennapi, folytonos 
munkám nem fogja lelkemet elválasz
tani azoktól, kik átlátták szándékaimat, 
megértették csakis nemes céljaimat, és 
az ezekért folytatott csekély erőmhöz 
képest kifejtett törekvésemet és bűz- 
gólkodásomat méltányolják is.

A mindennapi megerőltető munka, 
mely reám várakozik, nem fog, nem 
tud elzárni attól, hogy e lapot fel
keressem dolgozataimmal és igy elbe
szélgessek a kedves olvasókkal. Fele
lős szerkesztője maradok e lapnak 1 
továbbra is, de nemcsak névleg, hanem j 
olyan szerkesztője, ki kiveszi részét ! 
ezután is a munkából, ki nem fog kí
mélni fáradságot, munkát, hogy e lap. 
továbbra is a jelzett utján haladjon 
és á járás érdekeit, a szépet, a jót és 
nemeset szolgálja.és hogy továbbra 
is hű, odaadó, lelkes harcosa legyen 
a magyarságnak.

Távozóban nem is mondok „Isten 
Hozzád“-ot, mely a teljes elvállást 
jelentené. Nem is búcsúzok, hisz e 
lap utján többször találkozunk. De 
kérek valamit és Ígérek.

Kérem e lap minden eddigi olva
sóját; kérem e járásnak minden lakóját 
legyen társunk a céljainkért való küz
delemben, legyen támogatónk, legyen 
bajtársunk. Támogassa e lapot, hogy 
az fokozódó mértékben felelhessen 
meg első számában és mindenkor hir
detett céljainak. — Ígérni pedig Ígé
rem, hogy e lap le nem tér útjáról, 
melyet eddig követett és amely utján 
eddig kedves olvasóinak tetszésével

találkozóit. Az igazságnak, a szépnek, 
jónak, a. nemesnek hirdetője, a közér
deknek harcosa lesz e lap továbbra is.

Nem mondok „Isten Hozzád“-ot 
a kedves olvasó közönségnek, mert bár 
elmegyek, de lélekben itt maradok. 
Nem mondok „Isten Hozzád“-ot, mert 
ifjúi reményeim és terveim gondolatban 
azon időre visznek előre, mikor újra 
ide térek vissza mikor újra itt leszek e 
város, a járás kedves közönsége kö
rében, hol eddig is oly szép, oly kel
lemes volt tartózkodásom.

Tehát nem a bucsuzásnak fájdal
mas és keserű szava hangzik el ajkam
ról, mikor távozom, hanem a remény
lett viszontlátásnak boldogító, édesen 
csengő szava:

„A viszontlátásra.“
Dr Csaplovics Elemér.

Elfogulatlan szemszög alatt.
(Folytatás.)

A nyelv eredetét és lényegét illető
leg, a következő tényeket tekinthetjük 
irányadóknak :

A nyelv és értelem, illetőleg a szó 
és gondolat, nem azonos egymással. 
Nem áll meg azon nézet, mintha 
pusztán szavakkal gondolkoznánk, mert 
különben például az akárhányszor a 
legleleményesebb munkásnak bebizo
nyuló süketnéma agyában nem cikkáz
hatnának gondolatok I A szó és gon
dolat nem születnek, hanem csupán 
tudatosokká válnak együtt. A gondolat 
mindig megelőzi a szót, de csak általa 
és benne válik meghatározottá, érzéki 
erejűvé, áttekinthetővé, vagyis tuda
tossá Gyakran elfelejtjük, amit éppen

mondani akadunk és legdrágább érzel
meinket legtöbbször képtelenek vagyunk 
szavakba önteni, mivelhogy a nekik 
megfelelő szavak egyáltalán nem is 
léteznek. Szintúgy az értelem létrehozta 
finom árnyalatokat sem tudjuk kellő 
kifejezésekkel feltüntetni, nyilván azért, 
mert nem szavakkal gondolkozunk. 
Általában nem szoktunk egyéni szint 
adni a nyelvnek. És akárhány gondo
latot s érzelmet egy-egy hanggal, vagy 
taglejíéssei sokkal határozottabban fe
jezhetünk ki, mint akár egy egész sor 
szóval. A mathematika számos szóval 
vagy éppen nem, vagy csak bajosan 
kifejezhető tételét egypár egyszerű jel
lel, vagy egyetlen ábrával tehetjük 
megérlhetővé. . .

Ezekből önként következik, hogy 
lehetett olyan idő, amikor a gondol
kodás már megvolt, de a nyelv még 
nem létezett. Hogy aztán mint eredt 
a nyelv, erre vonatkozólag még felte
vésekben uszunk.

A legrégibb nyelvekben azt talál
juk: habár érzéki dolgokról vették is 
a gyököket, azok mégis minden eset
ben egyetemes, általános fogalmakat 
jeleznek. Az egyes tárgyak meghatá 
rozásánál természetesen előbb több 
tárgyat kellett egybevetniük azok közös 
tulajdonságaira rájönniük, általános 
fogalmakat képezniük.

Minden nyelvben oly kifejezéseket 
találunk, melyek az érzékelhetőket 
megszellemesitik; például engedelmes, 
zsarnok, igazmondó, hazug. . . Es 
nemcsak az érzékileg észrevehető tár
gyakra találunk szavakal, hanem az 
egyetemes, általános fogalmakra is, 
például : állat, növény. . . Sőt pusztán

ségek érvényesülnek és megfizetik a munkát, 
könnyen felejt az, akit csak a meggazdagodni 
vágyás tudata vezérel.

A tengereken túl, Délamerikában, ahol 
a férfi most senki által nem tudott célokért, 
talán azért, hogy mást bolgogilson, testét- 
lelkét öli . . .  A levegőben, melyet belehel, 
egy rettenetes nyavalya, a sárgaláz bacilussa 
tanyáz. Élet és halál ott egy ideig harcot 
v ív  egymással s a pénz, melyért életek 
adódnak, sűrűn és rémes mértékben szedi 
áldozatatait.

Ha, majd egykoron az élet fehérré kezd 
válni s a férfi megtörve roskad össze, talán 
eszmélni fog. De akkor már késő lesz, mert 
a védőangyal nem fog déle sietni és nem 
nyújtja feléje karját, hogy támasza legyen az 
utolsó utón, mely egy ismeretlen országba 
vezet, hol csak lelkek élnek . . .

Margit, kinek szivéből kitéptek a re
ményt, magába fojtotta legmélyebb bánatát. 
Álmai nem szőnek ábrándokat a jövőről. 
Nem tud örülni az éleinek, mely neki csak 
szenvedést hozott és lelkét érzéketlenné tette. 
Mások szerencséje, boldogulása ugy hat 
reá, mint egy árnyoldala annak a tündöklő 
fénynek, amely mögött az ő összeomlott 
boldogsága hever . . .

Egy álmatlanul töltött éjszaka után 
Margit korán felkelt. A szobában félhomály 
volt és halotti csend. A bútorok sötét ala
kokat formáltak és ugy néztek ki, mintha 
kiséltetek lettek volna, Margit az ablakhoz 
ment. Arca forró volt. Leheleto égő meleg
ségei bocsátott az ablak jégvirágos üvegtáb
lájára. Mellette egy velencei vázában rózsák 
hervadtak és dideregtek a hidegben. Nem 
az ő rózsái voltak. Neki nem vitt senki vi
rágot. Ha vitt volna valaki, azok lassan her
vadtak volna el, mint az ő szerelme . . Az 
a néhány rózsa, mely ott az ablakon elher
vadt ás megfagyott, a nővéréé volt. Ha a 
rózsák beszélni tudtak volna, nem az ablak
ban érte volna őket az enyészet. Dobogó kebel 
felett virultak volna és egy meleg szív hangja 
járta volna át a széthulló rózsaszirmokat.

Margit kinyitotta az egyik ablakszár- 
nyat és kinézett az utcára. Süiíln hullott 
a finom, fehér hó. A gázlámpák elhaló fénye 
majd elveszett a barátságtálan téli reggel 
sötétjében. Margit nézte a hó hullását. Néha 
egy-egy hópehely az arcára száilt és hirte
len megolvadt, mint a fém a kohóban. A 
fehérség, mely mindent befödött, küzdött a 
rcája nehezedő feketeséggel.

Margit fázott és betelte az ablakot. A

telet tulszigorunak érezte. Leült a kályha 
mellé egy fotelba és várta, mig világosság 
szűrődik be az ablakon.

Margit lelkét mély gondolatok szállták 
meg és körülfonták, mint a repkény, vagy a 
folyondár a fa törzsét. A gondolatai elve
zették messze, ahova mug a madár sem száll 
el, mert addig elhagyná ereje és belehullana 
a tengerbe . . .

Margit elaludt a fotelben. Álmában látta 
azt, aki öt elhagyta, látta az Atlanti Óceánt, 
a La Plata öblét és Buenos Ayrest, azt a 
szép délamerikai várost, hol tropikus növé- 
nycií diszlenek, a nyár örökös és boldog 
egyetértésben élnek a különböző fajtájú em
berek és azok akiket az Isten egymásnak 
teremtett . . .

Margitnak az álma is csalódás volt.
Kiment a szobáb d az udvarra. A hó 

eifödött szemei elől mindent. Olyannak kép
zelte Margit a lelkét, mint a vakító, szűz- 
tiszta fehér havat, amely ugy temeti el a 
földet, mint ő egyetlen, első szerelmét, me
lyet nem tud pótolni senki . , .

Margit most melegszobában várja a 
'avasd, mely elűzi a telet és az enyhe, jó- 

i tékony napsugárral az ő lelke és szive is 
í vigaszt talál . . .



szellemi gondolatokra, minők: élet 
lét, jog, becsület. . . Beszédünkben 
fürkésszük a tárgyak szülőokát, célját; 
beszélünk a múlt és jövő eseményekről 
is Napnál világosabb, hogy a felsorolt 
tények mind é r t e l e mr e  utalnak.

Nincs olyan szó mellyel valamely 
gondolatot kimerítően tudnánk kife
jezni és minden nemzet egyazon dol
got más és más szóval kísérel feltün
tetni; sőt még egyazon nyelvben is 
egy-egy tárgy különféle nevekkel di- 
szeskedik. Következéskép az ember 
gondolatai kifejezésére számtalan lehet
séges hangjel közül választhat. A 
hangtörvények nem természet-törvé
nyek a nyelv tehát s z a b a d s á g o n  
alapszik.

A nyelv az ember szellem-érzéki j 
természetének szükségképpeni folyo
mánya, miért is, ha az emberek egy 
varázsütésre mind elnémulnának, ille
tőleg eddigi nyelveiket mind elfelejte
nék, nyomban vadonatúj nyelvek kelet
keznének. ,,

Bizonyító érv emellett ama tény, 
hogy a legcivilizáltabb népek gyer
mekei ép úgy, valamint a természetes 
állapotban lévők, önálló nyelvet haj- , 
landók maguknak alkotni. Így aztán 
a népnyelvtől egészen elütő tők kelet
keznek, melyek feltűnő jelleme a ket- 
töztetés. Például: dada (dajka), csecse 
(szép). Azonkívül a hangutánzás, pél
dául gágá (liba) tin-tin (csengeíyíi). 
Hellyel-közzel az áttétel, például Gyu- 
balácsi - Gyulabácsi; végül a hang
ugratás, hedegii =  hegedű. A  legdur
vább természeti állapotban levő népek
nél jelenleg is valóságos nyelvgyártás 
folyik. A misszionáriusok hasztalan 
készítenek a téritői foglalkozás aiá 
vett népek nyelvéről pontos és kime
rítő szótárokat, mivel minden ember
öltő után elavulnak és értéktelenekké 
válnak. A kafferckröl például azt Írja 
Moffat hittérítő, hogy ott a nyelv már 
egy nemzedék folyamában teljesen 
megváltozik, még pedig ama körül 
menynél fogva, hogy a szüleiktől 
magukra hagyatott gyermekek uj sza
vakat és igy külön nyelvet kénytelenek 
maguknak teremteni.

A nyelv is alkalmasint fejlődésen 
esett át, mint az Írás. Ez utóbbi, mely 
nem más, mint a nyelvnek a látóér
zék alakjába való átültetésnél, tudni
illik jelképes Írással vette kezdetét, 
amennyiben az eseményt néhány raj
zolt vonással, zsinórra kötött boggal 
úgy megrögzitették, hogy a hozzáértő 
a jelrőlről menten az esemény termé
szetére következtethetett. Majd meg az 
események mentői hivebbi lerajzolásá
val, a képek megsokasiíásával arra 
törekedtek, hogy a képes beszéd a
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hangzó beszéd minél tökéletesebb tol
mácsává váljék.

A képírásból fejlődött ki utóbb a 
szotagoló Írás, amidőn egy-egy szótag 
állandó jelenek a vele azonos kezdetű 
szó jelét használták. Végül eljutott az 
emberiség a hang-, vagy fonetikus 
Íráshoz, amelynek minden egyes szó
elemre már külön jele, betűje van. 
A betüjegyek száma idővel a leg- 
kissebbre szállt; az európai nyelvek
ben 24—25 közt ingadozik.

Manap a nyelv nem egyéb, mint 
az emberi természet remekműve.

(Folyt, köv.)
Páter Agnell.
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Utolsó
ismeretterjesztő előadás.
Szokatlan nagy érdeklődés mellett folyt 

le e hó 1-én a „Korona" vendéglő külön 
termében az utolsó ismeretierjesztő előadás. 
A közönség meleg érdeklődéssel figyelte a 
szereplők minden egyes jelenéseit, s bőven 
honorálta tapsokban a nyújtóit élvezetet. En
nek az előadásnak a keretében búcsúzott el 
a „Németújvár és Vidéke" felelős szerkesz
tője dr. Csaplovics Elemér is, akinek ígére
tét bírjuk, hogy közel jövőben visszatér 
körünkbe s itt telepszik le, mint állandó 
németújvári lakós. Az előadás, amely fé
nyesen sikerült, elsőnek az „Úri banda" sze
repelt, amely társaságot a közönség mind 
jobban megkedveli és szép szabatos előadá
sukért sok tapsban volt részük, amit igazán 
megérdemeltek. Ezután egy bájos urleány, 
Csuray Mariska lépett az emelvényre s meg
kapó ügyességgel s nagy hatással adta elő 
Jakab Ödönnek az „Irgalom" cimü költemé
nyét. Újból zeneszóm következett az „Úri 
banda" részéről, amely a közönséget szép 
magyar népdalok előadásában gyönyörköd
tette. Berger Artúr szavalta ‘ezután ei a 
„Vén cigány" cimil melodrámáját az ő 
megszokott ügyességével Most pedig dr. 
Csaplovics Elemér telelős szerkesztőnk lépett 
az emelvényre, s mélyen átgondolt hazafias 
érzelmű nagy hatású beszédet mondott, be- 
leszőve a márciusi nagy napok dicső emlé
keit átszellemülve, tűzzel s ki-kitörő hévvel 
beszélt, mintha csak azoknak a régmúlt 
márciusi nagy napoknak egyik vezéralakja 
jelent volna meg közöttünk; gyönyörű be
szédét óriási taps jutalmazta, s ez spontán 
megnyilatkozása a közönségnek, amely a 
távozó szerkesztőt szeretetével halmozta el. 
Pászíory jézsef szavalta el ezután Petőfi 

, Sándornak a „Magyarok Istene" cimü gyö
nyörű költeményét ügyesen és hatásosan, 

i Az úri banda adott még\szebbnél-szebb 
dalokat s a jól megérdemelt tapsvihar ez- 

I úttal sem maradt el. Ezzel az utolsó ismeret
ierjesztő előadás véget ért.

A közönségnek ezutáir még egy nagy 
élvezetben volt része: u. is főlisztelendő 
Páter Agnell nagyhatású, fenköll szellemű 

! beszédet mondott, aki gyönyörű színezéssel 
1 vezette be, hogy mily kulturális célt szolgál 

a „Némelújvár és Vidéke" cimü hetilap s 
hogy mily nagy szükség volt ennek megin- 

! ditására, különösen pedig kiemelte annak 
agilis szerkesztőjét Dr Csaplovics Elemért, aki 

i fáradhatatlan szorgalommal dolgozott annak 
' megteremtésében, s hogy ennek a lapnak a 
1 fennállása egyedül az ő munkája, illetve az 

ő nevéhez fűződik annak minden érdeme.
1 Ezután pedig búcsúbeszédet intézett a távozó 
i szerkesztőhöz, mondván fájdalommal válunk 
j tőle el, mert mindnyájunk szereidét kedves 

lekötelező modorával — nagyrabecsülését 
i pedig szorgalmas munkásságával kiérde- 
I melte — Távozása fájdalommal tölt el ben

nünket, de a mielőbbi viszontlátás öröme

némileg megvigasztalja mindazokat, akik 
szeretettel vették körül.

Erre a nagyhatású beszédre a körünk
ből távozó szerkesztő hálás szavakkal felelt, 
megköszönve a nagyközönség szeretetét és 
támogatását, hogy ittléte alatt nagy munká
jában megértve, pártfogó lelkes közönségre 
talált, aki azzal távozik el innen, hogy „Isten 
hozzád" kedves közönség de Ígérve, hogy 
mielőbb visszatér és állandóan körünkbe 
marad.

—y —s.
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HÍREK.
— É r te s í té s .  Mai lapunk az utólsó, 

melyet még teljesen szerkesztőnk állított 
össze. A mai napon eltávozott körünkből. 
Elment, mert utólsó vizsgájára, az ügyvédi 
vizsgára készül. A távolból is vezeti lapját 
és továbbra is Írja a vezércikkekeket, mikor 
csak ideje engedi. A lap összeállítását és 
hetenkint megjelenésével járó munkát pedig 
kérésére oly egyének vállalták el, kik feltétle
nül biztosítják a lap további magas nívóját, 
helyes és mindenkit kielégítő összeállítását. 
Lapunk főmunkatársai lesznek : főtisztelendő 
Páter Agnell, dr. Adler Béla, kiket már eddigi 
közleményeikről jól ismer kedves olvasó- 
közönségünk ; továbbá dr. Polczer Dezső és 
Agócsy Dénes, kik csak ezután fognak 
bemutatkozni olvasóinknak. Eddigi munka
társainkat pedig ezúton is felkérjük, hogy 
dolgozataikkal keressék fel e lapot továbbra, 
hogy liedves olvasóközönségünknek elis
merését és megelégedését ezután is kiér
demeljük és bitjük.

— Szem élyi Ilii’, (jróf Draskovich 
Pál néhány nap óta városunkban időzik.

— Szem élyi h í r e k .  Dr. Szabó László 
ügyvéd és Hvozdovils Antal mérnök, az 
államépitészeti hivatal főnöke, tegnap vá
rosunkban időztek és a gróf Draskovich-féle 
épület átvételével kapcsolatban a hitbizo
mányi bíróság részéről kiküldve az uj épü
letet vizsgálták meg.

— H a lá lo zás . Huber Richárd várszent- 
miklósi vendéglős, kit Németujváron is álta
lánosan ismertek, e hó 3-án elhunyt. Holt
testét 5-én helyezték nagy részvét mellett 
örök nyugalomra. A család a következő 
gyászjelentést adta ki: „Özv. Huber Richárdné 
szül. Hajszányi Mária, úgy a saját, mint 
leánya Wagner Antalné szül. Huber Irma és 
az összes rokonság nevében is mály fájda
lomtól megtört szívvel tudatja, hogy a forrón 
szeretett férj, atya, nagyatya, illetve rokon, 
Huber Richárd vendéglős, hosszas szenvedés

•után, folyó évi március hó 3-án, reggel 3 
órakor, a haldoklók szentségének ájtatos 
felvétele után, életének 51-ik, boldog házas
ságának 27-ik évében az Urban csendesen 
elhunyt A drága halott hűlt teteme f. évi 
március hó 5- én, délelőtt 9 órakor fog a 
gyászháznál a r. k. vallás szertartásai szerint 
beszenleltetni és a várszentniiklósi sirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szentmise-áldozat a megboldogult lelki üdvé
ért, ugyanakkor fog a Mindenhatónak a vár- 
szentmiklósi r. k. templomban bemutatfatni. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett!“

— I s m e r e t te r j e s z tő  e lő a d á s  A 
„Szenteleki Róm Katii. Olvnsókör“-ben e 
hó 8 -án Wallentin József erdőmérnök, az 
erdő okszerű kihasználásáról vetítésekkel 
élénkített előadást fog tartani.
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— K iv á n d o r lá s .  A rossz gazdasági 
viszonyok, melyek az utóbbi évben ural
kodtak, éreztetik hatásukat. A kivándorlás 
úgy a szomszédos Ausztriába, mint a messze 
Amerikába mind nagyobb-nagyobb mérvekéi 
ölt Járásunkban különösen Strém falvából 
veszik többen és többen kezükbe a vándor
botot, mely sokszor nem a reménylett örö
möt, boldogságot, hanem ép az elkerülni 
akart bajt, nélkülözést hozza meg. Strérnből 
az utóbbi hét egyik napján 2 2 -en kértek 
útlevelet, és mindennap uj és uj csoport 
jelentkezik útlevélért.

— E lb o c sá to tt; m a g y a ro k . Roth 
Ferenc, volt magashegyi lakóst, ki jelenleg 
Hitsingben lakik, saját kérelmére a belügy
miniszter elbocsátotta a magyar állampol
gárság kötelékéből.

— i ie n d e le t .  Az alispán elrendelte
1651 914. számú rendeletével a himlő- és
ujraoltások foganatosítását.

— B e t i l to t t  já té k .  Az alispán betil
totta a szegts-kugli tiroli játék üzését.

— N em zeti ü n n e p é ly . A Szenteleki 
Társaskör és Szépítő Egylet március 15-ikércil 
a magyar nemzet újjászületésének napjáról a 
Casinóban hazafiasai! fog megemlékezni. A 
programmban alkalmi beszédek, szavalatok, 
zene és énekszámok lesznek. Az ünnepély 
délután 4 órakor kezdődik.

— Időjárás. Itt a tavasz. Eltűnt a hó 
a láthatárról. Tavaszi szellő, márciusi szellő 
lengedezik és ilyenkor életre kap minden, 
minden parányi kis teremtmény is. Nálunk 
élvezhetjük a jó, egészséges levegőt; gyö
nyörködhetünk a szép, zöldelni kezdő tájban, 
de csak az ablakból, mert az utcára menni 
nem ajánlatos. Sár, sár és újra sár, de ten
gernyi sár lepi be utcáinkat. Újra hangoz
tatjuk, hogy kérünk átjárókat, kérünk úttisz
títást; hisz járási székhely a mi városunk, 
hol idegenek is megfordulnak, kik előtt mai 
állapotunk mellett, csak szégyelni kell 
magunkat.

— S z e ren c sé tle n sé g -. Csak mindég 
szerencsétlenség ér egy-egy szegény, szor
galmas munkást. A nagy szorgalom, az 
igyekvés mellett nem tordit kellő gondot 
mindenre és egy-egy hatalmas fahusáng, 
egy-egy nehéz farönk, bajt okoz. Legutóbb 
Voinovics András fürésztelepi munkás járt 
szerencsétlenül, kinek lábán ejtett sebet egy 
legördülő farönk

RE6ÉNY

| ] ® i l  IMIT.
REGÉNY.

A „ N é m e tú jv á r  és V id é k é “ - n e k  i r ta  
FARKASS ISTVÁN.

(Folytatás.)
— Élettörténetemet apróbb részletekben 

már elmondtam neked addig, mig szenvedé
seim sora nem kezdődött Oh, hidd el édes 
barátom, mintha lelkem minden szálát egy- 
egy szómba kellene öntenem . . . mintha 
ezer tőr járná át, mikor vissza kell emlé
keznem egy időszakra, melyet eltemettem, s 
amely boldogságomat is elvitte magával . . .

Alsó kereskedelmibe jártam . ; . amo
lyan vigkedélyü gyermek voltam . . . jmin- 
dent előbbre tettem, mint a tanulást Kará
csony táján nővérem is odaköltözött, s 
azontúl ott laktam nála. Ámde néki egy 
barátnője volt, annak egy leánya. S ez a 
leány oly szép volt . . . Emlékszem rá . . . 
zsemlyét hoztam a boltból egy szül ke téli

estén . . . Ö pedig szánkázott, olyan kislány 
módjára . . .  két suhanc feldöntötte a szánt, 
a szegény leánnyal együtt, ki a hóba esett... 
én neki a két gazembernek. Elég erős voltam 
akkor is . . . felsegitém a lányt, jól elvertem 
a két suhancot. Olyan 16—18 éves lehetett 
éppen elég ahhoz, hogy megéitse azt, amit 
én akartam. Beleszerettem . . . s ó  is úgy 
viselkedett, mintha szerelne. Ismered tán te 
is a fiatal leányokat? Azok szeretnek leg- 
tüzesebben, de legmulóbban is. Beiratkoztunk 
tánciskolába —, ott mulattunk . . . közép
sőbe jártam akkor . . . szórtam a pénzt, 
őrülten a szerelemtől. Ö pedig akkor már 
okosabb volt. Tanítgatott erre is, arra is, 
hogy kell takarítani s én minden szavát egy 
darab aranynak vettem és követtem. Teljes 
két évig udvaroltam neki, s egy szép este, 
mikor ott várt a berek mellett, megvallám 
neki forró, oithatatlan szerelmemet.

Megígértem neki, hogy érettségi után 
atyámhoz vezetem s eljegyzem — ő nyakamba 
borult s sirt . . . úgy emlékszem rá, mintha 
most történne. Tudom jól, mikor váltamról 
felemeltem gyönyörű fejét s egy hosszú, 
forró nyomtam almapiros ajkaira . . .  látom 
most is, hogy pirult el s mily szerelemitta- 
san rebegte: nem szabad, nem szabad . . . 
de én annál rettenetesebben csókoltam össze 
lángoló, piros arcocskáját . . .

Beiratkoztam a felsőbe. Tanáraim szí
vesen láttak már most Husira szavait követve 
egyik legtudákosabb emberük voltam Sű
rűén leveleztünk, egyszer azonban a szo
kott napi levél elmaradt. Fel sem vettem. 
Később azonban egy levél sem jött. Hiába 
vártam őt a bagolvár alatt, nem érkezett 
meg soha. Kéiségbe estem . . . tanulásomat 
elhanyagoltam . . s csak jó későn tudtam 
meg, hogy llus, az én lluskám zárdában 
van. Hogy miért, hogy miért ment oda, máig 
sem tudom . . .  Ez az én titkom, kedves 
Pistám . . . s azóta rajtad kívül gyűlölök 
minden embert . . . Agyon akartam lőni 
magam, kivették kezemből a revolvert . . . 
elindultam a távol világrészekbe, hogy fe
ledni tudjak . . bejártam Afrika sivatagjait, 
Amerika végtelen füterületeit, barangoltam 
Ausztrália őserdőiben, de nyugalmat sehol 
sem leltem . . . (Folyt, köv.)

K öszönetnyilvánítás!
Mindazok, kik felejthetetlen fér

jem, illetve édes atyám elhunyta 
alkalmából mély gyászunkat szives 
részvétükkel és a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni szíve
sek voltak, fogadják igaz köszü- 
netünket. Különösen köszönetét 
mondunk a .Vendéglős Ipartár
sulat" tagjainak nagyszámban való 
megjelenésükért és a küldött ko
szorúért.

Várszentmiklós, 1914. márc. 5.
A gyászoló H uber család.

154 K. jár erejéig 1914. évi február hó 7-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- 

: és felülfolait és 750 kor. — fillérre becsült 
j következő ingóságok u. mint: 1 cséplőgép 
j járgánnyal és .70 vég női barchet nyilvános 

árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a némelújvári kir. járás- 

; bíróság 1913-ik évi V. 28—3. számú vég- 
1 zése folytán 204 kor. 20 fül. és 154 kor. 

tőkekövetelés ennek 1913 évi agusztus hó 
25 napjától járó 6  százalékos kamatai egy- 

\ harmad százalék váltódij és eddig összesen 
; 48 kor. 50 fillérben biróilag már megálla- 
; piiott költségek erejéig, Szentelek község- 
; ben leendő megtartására 1 9 1 4 . évi m á r -  
: e iu s  h ó  1 6 - ik  n a p já n a k  d é lu tá n i  
: 2 ó r á ja  határidőül kilüzetik és ahhoz a 

venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §-ai értelmében 

i készpénzfizetés mellet a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és ; felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §~a ér
teim ben ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Németujvár, 1914. évi március 
. hó 6 -án.

M arcz .in k a  D ezső , 
kir. bir. végrehajtó

A  KI

N|A<S0T VET 
F Á K A T  ÜLTET 

V IR Á G O T  T E N Y É S Z T
és k e r t j é b e n  g y ö n y ö r k ö d n i  

a k a r ,  az  f o r d u l jo n

hiI íijj t e i
k e r té s z e t i  n ag y  te le p é h e z

T  E E S  V Á  R. “ ■
Diszfőárjegyzék ingyen és 

bérmentve.
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1914. V. 2 8 -3 . szám.

Á rverési
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
tiéivé teszi, hogy a némelújvári kir. járás- 
bíróság 1914. évi V. 28—3 számú végzése 
következtében Schick cég és Lővv Henrik 
cég wieni lakósok javára 204 K. 20 f. és

<3 Ül 
Y ,

kőfaragó és szobrász 
Körmend, Rákóczy-utca 23.
E3 E3 E31=3 G=] E l 'SÍ E l E3 E3 E l 1=11=1

Készít és nagy választékban 
raktáron tart mindenféle

s íre m lé k e k e t
szobrászati műveket a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb 
és legmodernebb kivitelig!

Olcsó árak! — Olcsó á rak  
P o n  to s  k i s z o l g á l á s  !IC



1914- március 8. N é m e t  ú j v á r  é s  V i d é k e 5-

A németújvári kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

135 1914. tkvsz
A beadványokban erre a számra kell 

hivatkozni.

Árverési hirdetményi Kivonat.
Kalics János végrehajtatónak, Katica 

litván végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtató kérelme következtében az 
1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§. ér
telmében elrendeli a végrehajtási árveiést 
800 kor tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
október hó 9-ik napjától járó 5 százalék 
kamata, 90 K. 95 f eddig megállapított 
per.és végrehajtási és az árverési kérvé
nyért ezúttal megállapított 31 K 30 f. költ
ség, valamint a csatlakozódnak kimondott 
Katics Ferenc 500 kor. tőkekövetelése és 
járulékai behajtása végeit:

a németújvári kir. járásbíróság területén 
levő, Óbér és Szentelek községben fekvő, 
s az óbéri 129. sz. Ijkvben f .  1. sorsz. 
1283[b. hrsz. ingatlanra 10 kor. a szentelek) 
743. sz. tjkvben f .  2. sorsz. 2819. hrsz. 
ingatlanra 18 kor., A. f .  3. sorsz. 2831. hrsz. 
ingatlanra i kor., A. f .  4. sorsz. 2832. hisz. 
ingatlanra 3 kor., A. f .  6 . sorsz. 3275. hisz, 
ingatlanra 21 kor., A. +. 8 . sorsz 3299. hisz. 
ingatlanra 22 kor, A. f .  9. sorsz. 3304. hrsz. 
ingatlanra 3 kor., A. f .  10. sorsz. 3230. hrsz 
ingatlanra 21 kor., A f .  11. sorsz 3376. hrsz. 
ingatlanra l'i kor, A. f .  12. sorsz. 3402|a. hrsz. 
ingatlanra 12 kor., ugyanazon telekkönyv
ben A. 1. 1. sorsz. 2804 hrsz. 312. házsz. 
ingatlanra 524 kor., 2 sorsz. 3685j24 .hrsz. 
ingatlanra 62 kor. és 3 sorsz. erdőillető
ségre 5 kor. megállapított kikiáltási árban 
elrendeli.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Óbér község házánál megtartására 1 9 1 4 . 
év i á p r i l i s  hó  9 . n a p já n a k  d é lu tá n i  
Sí ó rá já t;, és Szentelek községházánál meg
tartására d é lu tá n i  3  ó r á j á t  tűzi ki, és 
az árverést feltételeket az 1881.60. t-c. 150. 
§-:t alapján a következőkben állapija meg:

1) Az árverés alá eső ingatlanokat a 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehel (1908. 41. Ic. 26. §.)

2) Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy -az 1881. 60. te. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számított 
óvadékképes érlékpapirosban a kiküldöttnek 
letenni vagy a bánatpénznek előlegesen bitói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az áreviési 
feltételeket aláírni (1881. 60. te. 147. 150. 
170. §. 1908 41. te. 21. §).

3. ) A kincstár, valamint a magyarföld- 
hitelintézetek országos szövetsége, mint ár- 
verelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem 
kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. XXX. 
t. c 1 0 . §-ának második bekezdése alapján 
adómentes záloglevelek kibocsátására jogo
sított és Budapesten székelő részvény társa
ságok és szövetkezetek, valamint az 1898. 
XXIli. t. c. alapján alakult központi hitel
szövetkezet, a javukra zálogjoggal megterhelt 
ingatlan elárverezésénél. Abban az esetben 
amelyben az árvei elő a törvény értelmében 
a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele 
alól felmentett árverelő a telekkönyvi ható
ság felhívásának kézhezvételétől számított 
nyolc nap alalt a bánatpénznek megfelelő 
összeget bírói leiéibe helyezni köteles 
(1908 41. t. c. 2 1 . §. 1911. XV. t. c 15 §.)

4. ) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet telt, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett
ségének eleget nem tesz, Ígérete Figyelmen 
kivtil marad és az árverésben, melyet ha
ladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet.

A bánatpénz letétele alól felmentett ár
verelő a bánatpénz kiegészítésének meg fe
lelő összeget sem köteles letenni (1908. 
41. íc. 25. §.).

5) A vevő köteles a vételárat az árve
rés napjától járó 5 százalékos kamatával 
együtt a némelújvári ni. kir. adóhivatalnál 
mint bitói letéthivatalnál három egyenlő 
részletben megfizetni, még pedig az első 
részletet 30 nap alatt, a másodikat 60 nap 
alatt, a harmadikat 90 nap alatt az átverés 
jogerőre emelkedésétől szamitva

A bánatpénz az utólsó részletbe fog 
beszámíttatni (1881. 60. le. 147. £. f pont, 
150 §.)

Németújvár, 1914. évi január hó 17-én. 
P o lg á r  Is tv á n  s k. kir. járásbiró. A kiad
mány hitszléül Agócsy lelekkönyvvezető.

i A németújvári kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

3634—1913 tkvi. sz.
A beadványokban erre a számra kell 

hivatkozni.

j Árverési hirdetményi kivonat.
I Oyaitafaivi takarékpénztár r. t végre- 
j hajtatónak, Amtmann Ferencné szül Tapler 
■ Anna, joszt Jánosné szül. Amtmann Karolin 
! és társai végrehajtást szenvedők ellen indí

tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
lóság a végrehajtató kérelme következtében 

i az 1881.. 60 t.-c. 144., 146. és 147. §§. 
értelmében elrendeli a végrehajtási árverest 
5000 K tőkekövetelés, ennek 1909. évi feb
ruár hó iü-ik napjától járó 6  százalék ren
des, 8  százalék késedelmi kamata, 124. K 
liO f. bekebelezési, 300 korona köllségbiz- 
tositék, 206 kor. 60 f. megállapított per és 
végrehajtási és az árverési kérvényért ezút
tal megállapított 61 K. 30 f. költség behaj
tása végett :

a németújvári kir. járásbíróság területén 
j levő, Újtelep községben fekvő, s az Amtmann 
: Ferencné szül. Tapler Anna, Joszt Jánosné 

szül. Amlmatin Karolin, kiskorú Amtmann 
Hermin, Ferenc, Alajos, Julianna és Ede 
nevén álló az újtelepi 1608. sz. tjkvben A. 
1. 1. sorsz. 2051 j7. hrsz ingatlanra 1 kor., 
az u o. 959. sz. tjkvben Á. f .  1 sorsz. 
1696. hrsz. ingatlanból a B. 5—11. alatti 
jutnlékokia 65 kor. az u. o, 231. sz, tjkvben 
A. f .  1. sorsz. 1645 Itrsz a B. 13 —19 alatti 
jutalékokra 427 kor. az u. o. 230. sz. tjkv- 
ben A. f . 3. sorsz. 1641 |a. hrsz 129 házsz. 
ingái,ttbél a B , 12 18 alatti jutalékokra
161 kor., az u. o. 443. sz. tjkvben A. f  1.

: sorsz! 1643 hrsz. ingatlanból a B, 7—13 
! alatti jutalékokra 18 kor az u. o. 444 sz.
. tjkvben A f. 1 sorsz. 1644. hisz ingatlan 
; bői a B., 8 —14 alatti jutalékokra 14. kor. 

az u o. 1287. sz. tjkvben A. f .  1. sorsz. 
1659 hrsz. ingatlanból a B , 4—10 alatti 
jutalékokra 56 kor. az u o. 586. sz. tjkvben 
A. + 1. sorsz. 1646[b. hrszámu ingatlanból 
a B., 7—13. alatti jutalékokra 109 kor, az 
u. o. 641. sz. tjkvben A. f .  1. sorsz. 1642. 
hrsz. ingatlanból a B , 13 — 19. alatti juta
lékokra 19 kor. az u. o. 891. sz, tjkvben A. 
f  1. sorsz. 1743. hrsz ingatlanból a B., 
6  — 12. alatti jutalékokra 70 kor. az u. o 
1234. sz. tjkvben A. f  1. sorsz. 1682j2. 
hisz. egész ingatlanra 19 kor., az u. o 855. 
sz. tjkvben A. f  1. sorsz. 1682j3. hrsz. 
egész ingatlanra 19 kor., az u. o. 1119 sz. 
tjkvben A. f .  1. sorsz. 1702|b. hrszámu 
egész ingatlanra 63 kor., az u o. 1233. sz. 
tjkvben A. f. I. sorsz. 1682| I. hrsz. egész 
ingatlanra 19 kor., az u. o. 1390. sz tjkv
ben A +. 1. sorsz. 1510. hrsz. egész ingat
lanra 28 kor. és +. 2 sorsz, 1520 hrsz. 
egész ingatlanra 47 kor. az u. o. 542. sz. 
tjkvben A. f  1. sorsz. 2049|b. hrsz. ingat
lanból a B , 8—14 alatti jutalékokra 321 
kor., az u o. 112. sz. tjkvben. A. f .  1. sorsz 
I650ja. hrsz. egész, ingatlanra 24 kor és 
f .  2 sorsz. 1804ja. hrsz egész ingatlanra 
42 k o r, a bányácskai 204 sz. tjkvben A. f. 
1. sorsz. 303. hisz. ingatlanból a B., 6 — 12. 
alatti jutalékokra 58 kor, 2 sorsz. 318. hrsz. 
ingatlanból a B , 6 —12 . alatti jutalékokra 
5 kor., 3 sorsz. 355 hrsz. ingatlanból a B., 
6—12. alatti jutalékokra 6  kor., 4. sorsz. 305. 
Itrsz. ingatlanból a B., 6—12. alatti jutalékokra 
41 kor., 5. sorsz. 316. hrsz. ingatlanból a

i B. 6—12. alatti jutalékokra 3 kor., 6 . sorsz.
| 357. hrsz. ingatlanból a B 6—12. ala'ti 

jutalékokra 2 kor., 7. sorsz. 304 hrsz. ingat
lanból a B. 6  — 12 alatti jutalékokra 87 kor.,
8 . sorsz 317. hrsz. ingatlanból a B. 6 —12. 
alatti jutalékokra 6  kor., és a 9 sorsz 356. 
hisz. ingatlanból a B 6 —12. alatti jutalé
kokra 10 korona kikiáltási árban azzal a 
megjegyzéssel, hogy az újtelepi 230. számú 
tjkvben foglalt A. f .  3. sorsz. 1641 |a. hrsz. 
129. házsz alatti ingatlanra C. 2—3 alalt 

| a 9772:878. tkvi sz. végzéssel Wandler 
i György és neje Friedler Terézia javára be

kebelezett kikötményi jog, — az u. o. 1608. 
sz. tjkvben foglalt A í. 1. sorsz. 2054|7, 
hrsz. ingatlanra C 1 - 2 . alatt a 3561 j8 8 8 . 

j és az 11611901. tkvi sz. végzésekkel özv.
| Steiner józsefná javára bekebelezett élet- 
! hossziglani haszonélvezeti és kikötményi jog 
i — és az u. o. 1287. sz. tjkvben foglalt A. 

y. I sorsz. 1659. hrsz. ingatlanra C. 1. alatt 
az 1860 885. tkvi sz. végzéssel Gröller János 
javára és a C. 2 alatt az 1623)894. tkvi sz. 
végzéssel Mayer János javára bekebelezett 
holtiglani Itaszonélvezeli jog — ezen árverés 
által nem érinttetik.

rt telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Újtelep község házánál megtartására 1914 . 
évi á p r i l i s  hó 2 -llc n a p já n a k  d é l 
e lő t t i  8  ó r á já t  és Bányácska község házá
nál d é lu tá n i  3  ó rá já t  tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881. 60. te. 150. §-a 
alapján a következőkben állapítja m eg:

1) Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908. l l .  te. 26. §.)

2) Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881. 60. te. 42 §-
ában meghatározott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen 
biröi letétbe helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldődnek átadni és az árve
rési feltételeket aláírni (1881. 60. te 147.,
150., 170. §§. 1908. 41. le. 21. §.)

3) A kincstár, valamint a magyar föld
hitelintézetek országos szövetsége, mint árve
relő, bánatpénzt letenni nem köteles. Nem 
kötelesek bánalpénzt letenni az 1889. XXX. 
te. 10 . §-átiak második bekezdése alapján 
adómentes záloglevelek kibocsájlására jogo
sított és Budapesten székelő részvénytársa
ságok és szövetkezetek, valamint az 1898. 
XXIII. te. alapján alakult központi hitelszö
vetkezel, a javukra zálogjoggal megterhelt 
ingatlan elárverezésénél. Abban az esetben, 
amelyben az árverelő a törvény értelmében 
a bánatpénzt elveszti, a bánatpénz letétele 
alól felmentett árverelő a telekkönyvi ható
ság felhívásának kézhezvételétől számított 
nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő 
összeget bírói letétbe helyezni köteles (1908. 
41 te. 21. §., 1911. XV. te. 15. §.)

4) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettsé
gének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen 
kivill marad és az árverésben, amelyet hala
déktalanul folytatni kell, részt nem vehet.

A bánatpénz letétele alól felmentett 
árverelő a bánatpénz kiegészítésének meg
felelő összeget sem köteles letenni (1908. 
41 te. 25. §.)

5) A vevő köteles a vételárat az árverés 
napjától járó 5 százalékos kamatával együtt 
a németújvári m. kit. adóhivatalnál, mint 
bírói letétpénztárnál három egyenlő részlet
ben megfizetni, még pedig az első részletet 
30 nap alatt, a másodikat 60 nap alatt, a 
harmadikat 90 nap alatt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítva.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni (1881. 60. te. 147. §. f. pont 
150. § )

Németújvár, 1914. évi január hó 12-én. 
P o lg á r  I s tv á n  sk., kir. járásbiró. A kiad
mány hiteléül, telekkönyvvezető helyeit:

STROBEL, írnok.



6 . 1914. március 8.

1 — 1914. tkvi szám,

Árverési hirdetményi kivonat.
Tánczos Ferenc borkereskedő német- 

szentgróti lakós végrehajtatónak Köbér Fe
renc korcsmáros kisvaskuti lakós végrehaj
tást szenvedő elleni végrehajtási ügyben 
végrehajtató kérelme következtében a vég
rehajtási árverés 1363 K. tőke, ennek 1912. 
évi december hó 24-ik napjától járó 7 szá
zalékos kamata, 189 K. 04 fillérben meg
állapított eddigi az árverési kérvényért ezen
nel 39 K, 07 fillérben megállapított jelen
legi és a még felmerülendő költségeknek 
kielégítése végett az 1881. 60. te. 144. §-a 
alapján a 146. §. értelmében a németújvári 
kir. járásbíróság területén levő Kisvaskut 
község határában fekvő és Köbér Ferenc 
tulajdonát képező kisvaskuti 114. sz tjkvben 
foglalt A. I. 1 sorsz. 566 hrsz. ingatlanra 
1369 kor., az ugyanottani 146 sz. tjkvben 
foglalt A. f .  2 sorsz. 532|a hrsz. ingatlanra 
14 kor., továbbá Felsőujlak község határá
ban fekvő és Köbér Ferenc tulajdonát képező 
felsőujlaki 11. sz tjkvben foglalt A. 1. 13 
sorsz 2339 hrsz. ingatlanra 20 kor. megál
lapított kikiáltási árban elrendeltetik.

Az árverésnek Kisvaskut és Felsőujlak 
községek házainál leendő megtartására ha
táridőül : 1 9 1 4 . év i á p r i l i s  hó  2 0 - ik  
n a p já n  d é lu tá n  2  ó r á ja  tűzetik ki

1) Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881. 60. te. 42. §-ban felvett 
árfolyammal szállított és az 1881. novem
ber 1-én 3333. sz. alatt kelt m. kir. igaz- 
ságügyminiszteri rendelet 8 . §-ban jelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881. 60. te. 170 §-a 
értelmében bánatpénzének a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A kincstár mint árverelő bánatpénzt le
tenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt 
letenni az 1889. XXX. te. 10. §-nak máso
dik bekezdése alapján adómentes zálog le
velek kibocsátására jogosított és Budapesten 
székelő részvénytársaságok és szövetkezetek, 
valamint az 1898. XXIII. te. alapján alakult 
központi hitelszövetkezet a javukra zálog
joggal megterhelt ingatlan elárverezésénél.

2) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett
ségnek eleget nem tesz Ígérete figyelmen 
kívül marad és az árverésben, melyet hala
déktalanul folytatni kell, részt nem vehet. 
(Vhsz. 25. §. 2. pont).

3) Az ingatlanok a kikiáltási ár két 
harmadánál alacsonyabb áron az árverésen 
el nem adhatók.

4) Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés nap
jától számitól 30 nap alatt, a másikat ugyan
azon naptól számított 60 nap alatt, az utol
sót pedig ugyanazon naptól számított 90 
nap alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számítandó 5 százalékos 
kamatokkal együtt az 1881. december 6 -án 
39415 I. M. sz. a rendeletben előirt módon 
a németújvári kir. adó mint bírósági leiéli 
pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni.

Németújvár, 1914. évi január 2-án. 
P o lg á r  I s tv á n  sk., kir. járásbiró. A ki
admány hiteléül telekkvvezető helyett: Stró- 
bel Írnok.

LEVÉLPAPÍROK,
írószerek, irodapapirok, pecsétviasz, bélyeg
zők, másolókönyvek, iratrendezők, elegáns 
és célszerű tintatartók, iralmappák kaphatók

BARTUNEK BÉLA PAPIRÜZLETÉBEN.

N é m e t ú j v á r  é s

f A németújvári kir járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

544—914. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Oyanafalvai takarékpénztár r t. vég

rehajtatónak Grandits Márton és társai vég
rehajtást szenvedők ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb 
árverést Grandits Antalné szül. Horvátics 
Erzsébet pásztorházai lakós késedelmes ár
verési vevő veszélyére, 44 K. költség vala
mint a csatlakozottaknak kimondott Né- 
metújvári takarékpénztár r t. 1000 K., Gya- 
nafalvai takarékpénztár r. t. 9000 kor., Gran
dits József 216 K. 80 f. Zsifkovics Lukács 
400 K. Kirisits Ferenc 400 K. és Wolfarth 
Károly 900 K. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végeit a németújvári kir. járásbí
róság területén levő, Pásztorháza községben 
fekvő, s a pásztorházai 970 sz. tjkvben A 
I. 1. sorsz. 33. hrsz. 22 házsz. ingatlan 
fele részére, melyet Grandits Antalné szül. 
Horvátics Erzsébet utód ajánlati árverésen 
11144 K. 50 fül. áron vett meg 3760 kor. 
kikiáltási árban elrendelte

Az árverést 1 9 1 4 . évi á p r i l i s  h ó  1. 
n a p já n  d é lu tá n  3 ó r a k o r  P á s z to r 
h á za  k ö z sé g  h á z á n á l fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem 
adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bá- 
nétpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész
pénzben, vagy az 1881. LX. Ic. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óvadék- 

: képes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni,
I vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe 
1 helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
! kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket 
| aláírni (1881. LX. te 147., 150., 170. §§ .;
I 1908. XL. te. 21. §.)
j Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
i magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
, senki sem akar, köteles nyomban a kikiál- | 
j tási ár százaléka szerint megállapított bánat- j 
! pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százaié- j 
■ káig kiegészíteni (1908. XL1. 25. §.). I
i Németújvár, 1914 évi február hó 22-én.
I S ze le szk y  G y u la  sk.,
; kir. aljbiró.

A kiadmány hiteléül : ÁGÓCSY, tlkvvezető.

A németújvári kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

85—1914. tkvi. sz
A beadványokban erre a számra kell 

hivatkozni.

Árverési hirdetményi kivonat.
Horvátics Péterné szül. Grandics Anna 

pásztorházai lakós végrehajtatónak, Zsifko- 
vits Sebestyén pásztorházai lakós (képv. dr. 
Deutsch Dezső ügyvéd, ügygondnok) végre
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tató kérelme következteben az 1881. 60. t-c.
144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli 

1 a végrehajtási árverést 700 kor. tökeküvete- 
I lés, ennek 1913. évi október hó 7-ik nap

jától járó 6  százalék kamata, 61 K. 70 f. 
eddig megállapított per és végrehajtási és 
az árverési kérvényért ezúttal megállapított 
40 K. 30 f. költség, valamint a csatlakozód
nak kimondott Sifkovics Lukács 300 kor. 
tőkekövetelése és jár,, Neubauer János 150 
kor. tőkekövetelése és já r , Fugger János 
300 kor. tőkekövetelés és jár., Pimperl Já
nos 841 kor. tőkekövetelése és jár. és a 
Felsőöri járási takarékpénztár önsegélyző 
egylete 1200  kor. tőkekövetelése és járulé
kai behajtása végett:

a németújvári kir. járásbíróság területén 
levő, Pásztorháza községben fekvő, s a 

I Zsifkovits Sebestyén tulajdonát képező pász- 
I torházai 1174. sz. tjkvben foglalt A. I. I.
I sorsz. 137. hrsz. 56. házsz. egész ingatlanra 

1860 kor és a pásztorházai 1061. sz. tjkv

ben foglalt A. f .  1. sorsz 2381 hrsz. egész 
ingatlanra 184 kor. 2. sorsz. 2609. hrsz. egész 
ingatlanra 96 kor. 3. sorsz. 3216 hrsz. egész 
ingatlanra 103 kor. kikiáltási árban, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a fennti tjkvi ingatia- 
nők ’/s-részére a 23411911. tjkvi. sz vég
zéssel ‘Zsifkovits Sebestyénné szül. Kirisits 
Margit javára bekebelezett életfogytiglani 
haszonélvezeti jog ezen árverés által nem 
érinttetik.

Minthogy azonban a pásztorházai 1174. 
j sz. tjkvben a fennti haszonélvezeti jog be- 
1 kebelezését megelőzőleg az 1952J907. tjkvi 
I SZ. végzéssel a Németújvári takarékpénztár 

r. t. javára 3000 kor. tőke s jár. erejéig 
zálogjog van bekebelezve, azért kimondatik, 
hogy amennyiben a pásztorházai 1174. sz. 
tjkvben A. I. 1. sorsz. 137|b. hrsz. 56. házsz. 
ingatlan a bejegyzett szolgalmi jog fenntar
tásával oly árban adatnék el, mely a szol
galmi jog bejegyzését megelőző 1952|907. 
tkvi. sz. végzéssel bekebelezett 3000 kor. 
tőke s járulékai iránti összeget meg nem 
üti, az árverés ezen ingatlanra vonatkozólag 
hatálytalanná válik és az ingatlan a szolgalmi 
jog fenntartása nélkül fog elárvereztetni a 
kitűzött határnapon.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Pásztorháza községházánál megtartására 
1 9 1 4 . év i m á r c iu s  lió 2 8 - ik  n a p 
j á n a k  d é le lő t t  1 0  ó r á j á t  tűzi ki és az 
árverési feltételeket az 1881. 60. te. 150. §-a 

1 alapján a következőkben állapítja m eg:
1) Az árverés alá eső ingatlanokat a 

a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. (1908. 41. te. 26. §.)

2) Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-c. 42. 
§-ában meghatározott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél 
lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni. (1881. 60. t.-c. 147,
150., 170. §§., 1908. 41. t.-C. 21. §.)

3) A kincstár, valamint a magyar föld
hitelintézetek országos szövetsége, mint 
árverelő, bánatpénzt letenni nem köteles. 
Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889. 
XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése 
alapján adómentes záloglevelek kibocsátására 
jogosított és Budapesten székelő részvény- 
társaságok és szövetkezetek, valamint az 
1898. XXI11. te. alapján alakult központi 
hitelszövetkezet, a javukra zálogjoggal meg
terhelt ingatlan elárverezésénél. Abban az 
esetben amelyben az árverelő a törvény 
értelmében a bánatpénzt elveszti, a bánat
pénz elveszti, a bánatpénz letétele alól fel
mentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhí
vásának kézhezvételétől számított nyolc nap 
alatt a bánatpénznek megfelelő összeget 
bírói letétbe helyezni köteles (1908. 41. te. 
21. §. 1911. XV. te 15. §.)

4) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet, ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bánat
pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettsé
gének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen

I kívül marad, és az árverésben, amelyet 
! haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet.

A bánatpénz letétele alól felmentett 
árverelő a bánatpénz kiegészítésének meg- 
felelő összeget sem köteles letenni (1908. 
XLI. te. 25. §.)

! 5) A vevő köteles a vételárat az árve
rés napjától járó 5 százalékos kamatával 

! együtt a németújvári m. kir. adóhivatalnál 
! mint bírói letéthivatalnál három egyenlő 
! részletben megfizetni, még pedig az első 
. részletet 30 nap alatt a másodikat 60 nap 

alatt, a harmadikat 90 nap alatt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítva.

A bánatpénz az utólsó részletbe fog 
beszámíttatni (1881. 60. te 147. §. f., pont 
150 §.)

Néinetújár, 1914. évi január hó 13-án. 
P o lg á r  I s tv á n  sk., kir. járásbiró. A kiad
mány hiteléül: STROBEL, Írnok.

Nyomatott Bartunek Béla könyvnyomdájában, Németújváron.


