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A földbirtokok tehermen
tesítése.

Ma már a művelt népek sorom
pói -mtfgé álltunk, az ő dolgaikat kell 
nekünk is magunkévá tennünk, az 
ő kulturális törekvéseikkel muszáj 
azonositani magunkat, ha számot 
akarunk tartani arra, hogy besoroz
zanak a szomszéd kultúrnációk a 
maguk atyafiságába. De ősi fajjelle
günk eme fattyúhajtását a meghason- 
lást, csak nem tudjuk lerázni 
magunkról. íme itt van egy égető 
kérdés, olyan nagy-jelentőségű dolog, 

a m e ly  nemzeti életünk gyökerét 
érinti: kellene, hogy az egész ország, 
mint néhány meghitt jóbarát össze
fogjon, hogy egyesült erővel küzdjék 
ki maguknak az eredményt. És tessék, 
az országban párttusák vannak napi
renden, felbolygatott jogrend és esze
veszett kavarodás.

A fontos kérdés nem más, mint 
földbirtokunk tehermentesítésének a 
kérdése. Egy ügy, mely évről - évre 
fenyegetőben követeli, hogy már 
végre rendes mederbe tereitessék. 
Mi előbbre valónak tartjuk a közjogi 
kérdések megoldását, melyek ebben
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Atyám halálakor.
Utolszor járok itt e helyeii 
Mint otthonomban — úgy lehet.
Az ősi ház fehér falával 
Mosolygva majd nem integet.
Idegen lesz itt minden élő 
S a múlt fájó emlék marad.
— Oh! hogy a sír nem adja vissza 
Kit beföd — a halottakat.
Ki lelke volt e fehér háznak 
Körünkbe nem jön már soha . . . 
Nem kapja itt az ébredő regg 
S az estnek csöndes alkonya.
Hiába hívjuk, hívogatjuk,
Szivünk bár csak nem megszakad...
— Oh ! hogy a sír nem adja vissza 
Kit beföd — a halottakat.

a szép országban aligha lesznek va
lamikor megoldhatóknak mondhatók, 
előbbre valónak a magunk életkér
désénél, amit pedig megoldanunk 
kell, ha élni akarunk ezen a föld
darabon, melyhez bennünket egy 
ezredév csatol. A hivatott faktorok 
tétlenül nézték a zavaros politikai 
helyzet közepette a kis - és közép
birtokosok vergődését, de úgy rém
lik, hogy most már talán, mert tal
puk alatt ég a talaj, mostanában mé
gis észretértek a vezető elemek és 
szerényen hozzálátnak amennyire 
lehet a nagy horderejű kérdéshez.

Néhány esztendő előtt a gazdák 
egyik nagy gyűlésén erről az élet
bevágó ügyről minden tekintetben 
megszivlelést érdemlő beszédet mon
dott Bernát István.

Szerinte a viszonyok mai állá
sában, gondolni sem lehet arra, hogy 
a földbirtok teljes tehermentesítést 
nyerjen. Ma már csak arra kell és 
lehet szorítkozni, hogy módot talál
junk a magyar föld terhein annyira 
könnyíteni, hogy a megélés és a 
kibontakozás lehetősége legyen meg
adva. Ez a kijelentés nagyon szomorú, 
rágondolunk arra a hivatásra, amit

Ma még minden a régi helyén;
A könyvek ott az asztalon.
Megállók búsan nézve rajok 
S lelkem panaszát hallgatom.
Hol van, ki titeket beczézett ? . . .
A lelke csak ha itt maradt . . .
— Oh! hogy a sír nem adja vissza 
Kit beföd — a halottakat.
Bejárom a szobákat rendre 
S onnan néz-к ki szerte-szét,
A nagy eperfa most hullatja 
Peregve sárga levelét.
A daru, fecske útnak indul;
Válást sirat a könny patak . . . .
— Oh! hogy a sír nem adja vissza 
Kit beföd — a halottakat.
Borong a lelkem lankadt szárnyán 
Mig búcsúzomat rebegem.
Talán apámnak anya száll ott 
A távol messzi fellegen . . .
Sóhaj tör fel keblem mélyéből:
Oly búsan kong az estharang . . .

nálunk a birtokos osztály a múltban 
betöltött. Ha visszaidézzük azokat az 
időket, amikor középnemesség képez
te a nemzet életerejét, amikor ez az 
ország biztosította számunkra a füg
getlenséget, ha kellett karddal is, 
ámde ez nem volt lehetséges csak 
addig, mig bizton és önérzettel tá
maszkodhatott földjére a magyar. 
Mihelyt ez a biztonságérzet is ingani 
kezdett, mihelyt másoknak is bele
szólása lett az anyaföld javaiba, a 
függetlenség is alább - alább szállt, 
vagy jobban át és át származott 
hitelintézetekre,uzsorásokra idegenek 
re. Csakhogy ha orvosolni óhajtjuk 
a bajokat, ha radikális úton akarjuk 
helyrehozni a mulasztottakat, akkor 
le kell vetnünk minden álszemérmet és 
pőrén kell megnéznünk a sebet, mely 
betegségünk, bajaink okozója. Ha 
kendőzgetjük, ha folyton - folyvást 
olyan gyógyszerekkel élünk, melyek 
csak ideig-óráig húzogatják beteg
ségünket, akkor az a veszély érhet 
bennünket, hogy az elharapódzott 
sebet, csak operációval tudjuk eltávo
lítani. Éppen igy áll a mi ügyünk 
is. Ha nem mutatunk rá azokra a 
fekélyekre, melyek a mezőgazdaság

— Oh! hogy a sir nem adja, vissza 
Kit beföd — a halottakat.
Isten veled, te árva hajlék 
Hol egykor bölcsőm ringaták.
Hol elhallgattam álmodozva 
Költő apámnak szent dalát. 
Megcsókolom ajtódnak fáját 
S megyek, — bár szivem meghasad----
— Oh! hogy a sír nem adja vissza 
Kit beföd — a halottakat.

Dv. Rédiger Aladár.

Művészet és üzlet.
Feri és Pali, vagyha úgy tetszik: 

Pali és Feri testvérek voltak. Külsőjük 
után ítélve egyikse volt fiatalabb a má
siknál, mivel Pali, az idősebb annyival 
volt karcsúbb, amennyivel Feri köpcösebh 
volt. És egyik se volt okosabb, noha Fe
ri volt az, aki többet beszélt és Pali, aki 
kevesebbet unatkozott. így egymást kié-



2. oldal. 1912. szeptember 29.„ KEV EV ÁR A . “

illetve a földbirtokosság züllését 
okozzák, ha nem akarjuk nyiltan be
vallani az okot, mely ezt az okozatot 
létesítette, bizony akkor alapos gyógy
mód hiányában nem fogunk zöld 
ágra vergődni.

A baj okozója megint csak — 
fájdalom ki kell mondanunk — egyik 
fajjellegünk. Ez pedig a magyar em
bernek a könnyelműséghez való nagy 
hajlandósága. Ehhez járul még az is, 
hogy nincs meg az a gazdasági in
telligencia, ami földdel foglalkozó kö
reinkben szükséges, hogy lépést tart
hatnának a nyugati népek agrikulturá- 
lis haladásával. Az a szabadság, amely 
valamikor a birtokos osztályt jelle
mezte, ma már szabadosságá vedlett 
át. Jogaiért kész volt vérét ontani, 
bármely percben a magyar háború
ban és féltékeny szeretettel őrizte 
békében azt az ingatlant, amit hősies
ségének köszönhetett. Az utódok ke
vésbé veszik azt a dolgot komolyan. 
Ők, akik minden megerőltetés nélkül 
cseppentek a birtokba, ők akik csak 
a függetlenséget, de nem annak a 
megszerzése módját érezték a szabad
ság kihasználásában. Pedig milyen 
nagy hasznot hajtana egy ilyen ok
szerű és takarékos gazdálkodási rend, 
mint amilyen a gazdasági vivmányok 
kihasználásával a nyugaton folyik. 
Lenne tőkénk, amivel a magyar ipart 
nagystílű alapokra fektethetnők, az 
amerikai versennyel nagyon könnyen 
felvehetnők a harcot, minthogy ter
melő képességünket fokozhatnék és 
egész nemzeti életünkben egészséges 
vérkeringés jöhetne létre. Azonkívül

baj az is, hogy a kisbirtokosok nin
csenek felszerelve kellő gazdasági 
tudással. A tudomány hatalom, és 
aki tudományban erősebb, az legyőzi 
könnyű szerrel a tudásban gyengébbet. 
A mai nemzedéket szükséges úgy 
nevelni, hogy kellő garanciát kap
junk a jövőben arra nézve, hogy 
megállja a versenyt más nemzet 
műveltségével szemben. Ismétlő isko
lák, téli tanfolyamok, kiváló szakok 
sokat tehetnek az izmos müveit föld
művelő nemzedék létrehozásában. 
A magyar föld pusztulását két saj- 
nálatraméltó baj: az oktalan költeke
zés és a szakműveltség hiánya idézi 
elő. Legalkalmasabb megoldás lenne 
talán az állami terhek csökkentése 
és a hitelintézetek kölcsöneinek 
apasztása.

De ez sem volna elegendő. Itt 
széleskörű társadalmi akcióra van 
szükség, olyanra, amelybe bevonas
sanak az összes földből élő osztályok. 
A nagybirtokosok ne vigyék külföld
re az itthoni földből nehezen kipré
selt pénzmagot, a nemesek ne dári- 
dozzák el az udvarházakat, a kurta 
nemeség pedig a korcsma helyett a 
gazdasága körül járjon. Tanitassák a 
gyermekeiket a földmivelés minden 
ágazatára, hogy a magyar nép mél
tó is legyen agrikulturális hivatásához.

H Í R E K .

=  Ag. ev istentisztelet és közgyű
lés. Ma vasárnap szeptember 20-án d. u. 
2 órakor a polgári fiúiskolában magyar 
nyelvű istentisztelet, utána pedig közgyü-

gészitették. Egy jellemvonásuk azonban 
közös volt: egyikük se akart közönséges 
ember lenni. Értvén ezalatt azt, hogy nem 
akartak atyjuk kívánságának engedni, nem 
tetszett nekik a száraz filiszteri élet, hanem 
valami ismeretlen szabadság után vágyód
tak folyton. Ferit mindenkép az ecset és 
festék érdekelte, míg Pali, a természete
sebb, a véső és márvány engedelmes álatt- 
valójának tekintette magát.

Az atyjuk bosszúból nem küldte ki 
őket a művészet valamely hivatásos vá
rosába, pénzt sem adott nekik, hogy lelki 
vágyaikat és fantáziájukat kielégíthessék, 
hanem igy szólt. — Miután ti sem tanul
ni, sem pedig kereskedni üzletemben segí
teni nem akartok, eredjetek, a merre nek
tek jól esik, de haza ne jöjjetek.

Furcsa öröm költözött a két fiú lei
kébe. Maguk sem tudták, miért örülnek 
úgy, de sejtették, hogy életükben egy 
jelentős fordulat következett. Szabadnak 
érezték magukat. Legelőször a fővárosban

próbáltak szerencsét. Kevés pénzt kaptak 
hazulról és miután a szent művészettel 
csak jókedvvel és mindkevesebb panasz- 
szal kívántak foglalkozni, mindketten 
irnoki állást vállaltak, melyből épen hogy 
közöságyra és népkonyhái étkezésre tel
lett. Mindamellett vidámak voltak és 
elbizakodottak abban a tudatban, hogy 
soká ez úgy sem tart. Mintha csak tüntet
ni akartak volna a képmutatásukkal, hogy 
nekik nem kellene ez a nyomorúság, de 
ők akarják.

Sokszor találkoztak ismerősökkel, 
akik atyjuk üzenetét hozták el és ilyen
kor örültek, hogy lesznek egyesek, kik 
kárörvendve mesélik majd apjuknak, hogy 
mit csinálnak a fiúk a fővárosban.

Egyszer egész váratlanul kaptak is 
tiz koronát. Ezen aztán festéket, vásznat 
meg egy kis agyagot vásároltak és elkezd
tek dolgozni. Nem tudtak azonban nyug- 
gottan „alkotni“, mindig zavarta őket az 
emlékezés. Minden kézvonásban, minden

lés lesz a következő tárgysorozattal: 1. 
Adókivetés végleges megállapítása. 2. Az 
idei esperességi közgyűlés határozata a 
fiók jóváhagyása ügyében. 3. Indítványok. 
Az egyháztagok felhivatnak, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

=  Leköszönés. A helybeli áll. fiú
polgári iskolához kinevezett S e b ő k  Jenő 
oki. középiskolai tanár itteni állását el sem 
foglalva leköszönt.

=  Dr. Richter Ferenc. Községünk 
szülöttje Richter Ferenc fehértemplomi tör
vényszéki albiró a vizsgálati követelmé
nyeknek megfelelvén, letette a doktorátust. 
Gratulálunk.

=  Tanfelügyelői látogatás A verseci 
tankerület közszeretetben álló vezetője 
M o l n á r  József kir. tanfelügyelő az elmúlt 
héten kedden községünkben időzött az uj 
polgári fiúiskola és az egyesületi leány- 
polgári iskola uj épületeinek megtekintése 
céljából. A modern új fiúpolgári igen tet
szett a tanfelügyelőnek, de nem emelt ki
fogást a leánypolgári mostani elhelyezése 
ellen sem.

=  Eljegyzések. „Brock Illés és fiai“ 
bor sör és szesznagykereskedő cég egyik 
beltagja B r o c k  Ernő eljegyezte P o l i t 
z e r  Erzsiké kisasszonyt Furlugről.

B o j á r  D a n i  budapesti elektrotech
nikus eljegyezte M a 1 i n к a Rezső pályafel
vigyázó leányát M a 1 i n к a Terikét. 
Gratulálunk.

— El nem fogadott kinevezés. А V. 
és K. miniszter — mint azt múlt számunk
ban jeleztük — В é r c z у Lajos helybeli 
áll. polg. isk. tanárt a nagyszebeni polg. 
iskolához nevezte ki. Mint értesülünk ne
vezett ezen állásáról leköszönt.

=  A törvényhatósági biztos lekö
szönt. K o r o s s y  N. a verseczi járás fő
szolgabírója tudvalevőleg kineveztetett az 
autonómiájától felfüggesztett Kevevára 
nagy község élére mint törvényhatósági 
biztos. Mint értesülünk nevezett főszolga
bíró ezen kinevezését el nem fogadva, 
leköszönt.

mintázásban ott volt a sóvárgás hazafelé. 
Pali az idősebb nem is titkolta, hogy 
belefáradt már a sok nélkülözésbe, de 
nem mert szólni Ferinek, in°rt tudta, hogy 
ő még mindig dacos és még kikacagná 
az indítványát, vagy pláne a jobb útra 
való térés eszméjét.

Elhatározták egy napon, hogy atyju
kat megfogják örvendeztetni. Születésnapi 
ajándékot küldenek neki. Nem ékszert 
vagy más efélét, hanem Feri majd meg
festi apját, mig Pali ércszobrot alkot róla. 
A terv tetszett nekik és hozzá fogott ki-ki 
a maga munkájához. Minden szabadidejü
ket feláldozták, hogy az ajándékkal miha
marabb elkészülhessenek.

Serényen dolgoztak, mig váratlanul 
valami egészen más irányba sodorta ügyü
ket.

Az apjuk ugyanis — mint aféle lágy
szívű apa lassan megbocsátani kezdett ne
kik és egészen hirtelen leutazott hozzájuk.

Amint a fiúk hírül vették, hogy itt

Te m e svár kincse s t e r n b e r g  " ^ ^ .« a n y e k
Temesvár-Belváros, Merci-u. 12. sz. Telefon 11-77. 

ahol remek csillárokat, valódi briliáns, értékes régiség és műtárgyakat, mesés olcsón vásárolhat.
— Vadászfegyverek: Hamerles 70 K-tól, kakasos 28 K-tól K-tól fejebb. -
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Elfogott pénzhamisító rabsziike- 
^jjv. E hó 24-én a helybeli esendörőr- 

m es tér, J u h о s László, elfogott egy csa
vargó gyanús alakot, akiiül kiderült, hogy 
rabszökevény és itt pér,/gyártással akart 
foglalkozni. Áz illető B u r k i n  Márton 
S z e r e m  megyei, e ze r  n a i születésű, 33 
é v e s .  1912 augusztus 31 - én megszökött 
a mitroviczai kir. törvényszék fogházából, 
ahol jelenleg Iólo:.ásért volt 2 évre elitél
ve. Le már azelőtt is 8 évet ült többrend
beli ló és egyéb lópásért és többrendbeli
pénz hamisításért.
1 A fogházból való megszökése után 
Obánovcza községben Szeréin megyében 
ésZimony-ban már 5 rendbeli lopást 
követett el.

Kevevára községben történt csavar
gása közben éjjelre szept. 7-től 24-ig a 
Schlarb - féle téglagyárban és az ottani 
szalmakazlakban rejtőzött el s nappal egy 
20 filléres pénzgyártáshoz alkalmas gépet 
csinált. A téglagyári alkalmazottaknak 
gyanús volt az atyafi és felhívták rá a 
csendörség figyelmet, akik 24 - én este egy 
szalmakazal tövében ei is fogták és letar
tóztatták. A gazember a vallatásnál el
mondta, hogy a fegyházból megszökött 
és az azóta elkövetett lop 'sokai is beval
lotta. A lopott tárgyakkal és a pénzgyártó
masinával együtt beszállítottak a kir. 
járásbíróság fogházába, ahonnan rendel
tetési helyére kerül, egy csendes kis téli 
szállásra.

=  Motoré : ónak ver sen у Wien és 
Orsóvá között. Csütörtök d. с. C-9 óra 
között ritka látványban részesít íek a  hely- | 
beli lakoson közül azok, akik abban az : 
időben a Duna-parton tartóz! o ' tak, hol | 
mintegy 25 niotoroscsőnak ogym.. tán | 
haladt el Igen nagy sebességgel — Orsóvá j 
felé. Onnan a társaság Heidiu.esfÜülőre 
kirándul.

== Takarodó 7 órak r. Sokak: ..к bizo
nyára szokatlan azon körülmény, hogy a 
helybeli 28-as vadászok már este 7 órakor 
fújják a takaródét, holott az máshol és 
mindenkor 9 órakor történt. Ennek okát 
a következőkben tudjuk. Még e hó köze
pe táján Krizsán Miklós, Heberly János 
és Maries Mihály vadászok egy éjjeli mu
latóhelyen szórakoztak. Megunván a csen
dességet, felkeredtek, hogy Noé apánk 
nedvéből beszedjenek még valamit. Amist

van atyjuk, eihat á .‘Oz:ák, hogy sün mi az in 
alatt nem áruba'; ei a készülőben levő 
„ajándékot“ és eddig haza nem. mennek: 
mig munkáikkal teljese i el n un к ízűin r, 

Az apjuk pedig nevetve de ’gnlta önét. 
— Nekem akarjátok ti'bouií az aján

dékokat. Előttem most in'ir hardgJn.i tit- 
kolóztok, tudok mindez t cs az ad „ödem, 
hogy megmondjam nektek, ne merészel
jetek azokat a me {lepelé mok miit tárgya
kat elhozni. Fütyülök a muukitoua! Ha 
arcképet akarok, elmegyek majd olyan fes- 
lőhöz, ki királyokat, főhercegeket, püspö
köket és minisztereket fest. A te képed, 
még ha én is vagyok raya, az éléskama- 
rába való befőttes takarónak. A te szob
rod Pali meg jó lesz módú ijesztőnek a 
töldekre, vagy csak nem képzeled, hogy 
betenném a szalonomba, ahonnan meg 
vendégeimet riasztanám el vele

A fiúk szemlesütve haliga. ,k e sza
vakat, majd földerült ábrázniuk, tetszet 
nedeik ez a „mi bírálat“ és a legközelebbi 
vonattal atyjukkal hazautaztak. Néhány 
Auipra rá a papa firma táblája ekként hang
zott : К is J. és f iai ,  ^  s -

kiérték az utcára egy 10-12 főnyi szerb 
legényekből álló csoport útjukat állta. Rö
vid szóváltás után tettlegességekre került 
a sor, s ekkor a jóval több főből álló le
génység úgy elverte a három vitézt, hogy 
az egyik Krizsán Miklós életveszélyes sé
rülésekkel aléltan terült el a földön. Ezt 
látván az utónál lók, megfutamodtak. A 
kevésoé sérült két bajtárs társukat lakására 
szállította, ahol nehány napig élet-halál 
között lebegett. Később Dr. Knezsevics 
Szilárd orvos gondos kezelése folytán ál
lapota javulván, elszállittatott Temesvárra 
a katonai kórházba. A vizsgálat a legna
gyobb erővel megindult. És ennek során 
megállapították, hogy a hőskődő legények 
fővezérei Papits György cipészsegéd, Rusz- 
mir Péter és Rakics Milán bocskorosok.

— Színház. A 15 előadásra tervezett 
ciklusnak a végére jutván, rövid visszapil
lantást kell, hogy vessünk. Mint múlt szá
munkban is már jeleztük, hogy a társulat az 
eddig nálunk járt társulatokat határozat
lan felül multa.Pedig mostani,szeptemberben 
történt összeállításában a társulat még uj 
keletű, s igy az összejáték nem lehetett oly 
tökéletes, mind mondjuk januárban vagy 
februárban. Mindezek dacára a közönség 
igényéi: teljes mértékben kielégítette. Igaz, 
hogy Kevevárán még nem adott újdonság 
csak 5 volt (Csitri,Asszonyfaló, Csókszanató
rium, Nincs tovább, Limonádé ezredes) és 
ezek között társadalmi színmű csak kettő, 
de ez a tagoknak rövid együttléte óta nem 
is lehetett másképen. A társulat hétfőn 
fejezi be előadásainak sorozatát „Az ártat
lan Zsuzsi“ c. operette l. A legközelebbi állo
más Facsad krassó&zürény megyei község.

— Új röíöskereike ’ és. A Theodoro- 
VLC3 György-féle házban az úgynevezett 
„Bazáréban a napákban nyílt meg egy 
új bolt „Stojkovits rí Mnjsztorovics“ cég 
alatt. Kiváncsiak vagyunk, hogy fog pro
sperálni ez az új kereskedés.

— Villanyos világítás. A paritás el 
vének teszünk eleget, amidőn a közönség 
tudomására hozzuk, hogy nemcsak S e e- 
m a y e r  József vállal és végez kifogás
talanul szerelési munkálatokat, hanem a 
villamos világítási iroda is. Bizonyítja ezt 
a Riedt Sándor - féle ház. Ott a Hoffmann 
féle telepből nyert áram segítségével a 
napokban már égni is fognak a villanyos 
körték.

Női felöltök, szőrme - áruk, kosztümök 
—" ~  blúzok és pongyolák. —  

■ír, г? női felöltők árúhá-Fenyő ziosseí z;íban
Temesvár— Belváros. 

Merczy.utca 12. ,  * ,, Telefon U —9ö
Olcsó szabott árak. Külön mérték oszt.
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Árverési hirdetményi kivonat!
A kevevárai kir. jbiróság mint tikvi. 

qatóság dr. Darabanth János kevevárai 
ügyvéd által képviselt m. kir. kincstár ja
vára Kollarszki Jován és neje Dimitriev 
Rebeka gályái lakósok végrehajtást szen
vedettek ellen 334 kor. 06 fill, tőke 19 k. 
60 fill, eddigi ezúttal 14 kor-ban megálla
pított 3 kor. 30 fill eszményi bélyeg vala
mint a még felmerülendő költségek kielé
gítése végett az 1881 évi LX. t. c. 144 és 
146 §§-ai alapján az alább körülirt ingat
lanokra az árverést elrendeli s annak fel
tételeit a következőkben teszi.

Árverés alá bocsáttatnak a fehértemp
lomi kir. Törvényszék területén fekvő gá
lya község 5787 betétben foglalt követke
ző ingatlanok.

A 1. 421 hrsz, Ház 241 kor. őisz a. 
udvarral a kebelekben 256 n-öl éc 522 
hrsz. Kert a britetekben 177 n-öl 345 k. 
becsárban. A II 3850/1 hrsz. Rét a Szatu- 
jevác dűl 1350 n.-öl és 3851 hrsz. Rét 
tízatujevác dűl. 367 n.-öl 403 kor. bocs ár b. 
A f  2443/2 hrsz. Szántó a Sziget dűlőben 
1494 n.-öí 109 kor. becsá ban. A f  2884/2 
hrsz. Szántó a Vodo kv.i dü!. 1 hold ló i- 
п.-öl 210 kor. becsázban. Az A I. 422 hrsz 
177 n.-öl kertből 1,20 n.-ö re Momirov Er
zsébet és Momirov Jovün javára bekebe
lezett életheszíglani haszonélvezet ezen 
árverés által nem érintetik.

2. Ezen nyilvános árverés G á 1 у a 
községházánál 1912 évi október hó 28 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tikvi hivatalban mint G á 1 у a köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak cladaini.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárána’; 100/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez, leteni.

6. A legtöbbet Ígér" illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt, az általa 
igéit ár megfelelő vagyis l0u/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének ideget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az 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-

в. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebelezhetni.

Kevevárán 1912 évi aug. hó 12-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Díentisz Л. kir. tlkvvezető. h.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 illetőleg az 1908 évi 
XLI. t. ez. 19 - § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1911 évi 15108. 67-6 és 
8618 polg. számú végzései következtében 
Dr. Bartulov Gáspár és Dr. Lekics Illés 
kevevárai ügyvédek által képviselt temes- 
kubini takarékpénztár r. t. és Pancsovai 
népbank javára 160 kor. 200. kor. és 150 
kor. s jár. erejéig foganatosított kielégíté
si végrehajtás utján le és felülfoglalt és 
798 koronára becsült következő ingóságok 
u. m. bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911 v. 1157/4.546/6 és 678/4 
számú végzése folytán a teimskubini ta
karékpénztár r. t. javára 160 kor. tőke, 
ennek 1911 október 9-től járó 6% kam. 
1/3 °/0 váltódij és eddig összesen 70 kor. 
68 fill., a páncsovai népbank javára 200 
kor. töke, ennek az 1911 évi február hó 
6 tői járó 6% kamata és 79 kor. 90 fillér 
költség; továbbá ugyancsak a pancsovai 
népbank javára 150 kor. tőke, ennek 1911 
április 1 - tői járó 6% kamata és 64 kor. 
10 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig a Pancsovai népbank javá
ra törlesztett 180 korona betudásával Ke- 
vevárán alpereseknek lakásán leendő 
megtartására 1912 évi okt. hő 4 napj. 
d. u. •£ órá»a határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy- 
zézsel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs
áron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1012 évi szept. hó 20 napján.
Gurits Laj. kir. bir. végrehajtó
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 § -a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. jbiró- 
ságnak 1911 évi számú végzése követ
keztében Dr. Fráter ügyvéd által képviselt 
Schunda V. József javára 140 kor. s jár. 
erejéig 1912 évi február hó 23 - án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt és 700 kor. fillére be?,sült 
következő ingóságok u. m .: ló, kocsi, 
szerszám, czimbalom nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 évi v. 95/2 számú vég
zése folytán 140 kor. tőkekövetelés, ennek 
1906 évi január hó 4 napjától 5% kamatai 
és eddig összesen 62 kor. 28 f. biróilag j 
már megállapított költségek erejéig szé- 
kelykevén, alperesek házánál leendő 
megtartására 1912 évi október hó 5 
napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetis és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek,

szükség esetén becsáron alól is elfognak 
adatni.

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

Kevevára 1912 évi szept. hó 20-án.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

néh i s s e M!  I
Akik megbízható helyről, tiszta щ 
méhviaszból készült műlépet óhaj- Ц 
tanak beszerezni, forduljanak Ц 
bizalommal szatmári Szabó 1st- 
ván méhészetéhez Pankota (Arad jjy 
megye,) mely méhészet amerikai |j 
hengerpréssel készítet bármely Ц 
méretű műlépnek kilóját csórna- Ш 
golva K. 5.60-ért szállítja után- Ц 
véttel, mig viaszkészlete ki nem Ц 

fogy. Lj
и т т ът т ш ш т ш ш ш Ш т я& т т т ®

Ü gyvédi írnok
gyakorlattal bíró, a ki az evidéki 
nemzetiségi nyelvekben jártas, alkal
mazást nyer Dr. Bozseszky ügyvédi 

irodájában, Kevevára.

Brock I l lés és Fiai
K e v e v á r a .

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó -fehér.)

Jan ies M ihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű

Pilsen! sör
ф 9  9  О „Varázsfuvola“

bárki egy óra alatt 
megtanulhat rajta ját
szani. A „Varázsfuvo
la“ rendkívül kellemes 
20 acél trombitahang
gal és 4 érés bőgővel 
van ellátva. Díszes ki
vitelben, kottafüzettel, 
dalokká!, tokkal aján

dékkal együtt 
csak 4 korona.

C í ebi* W :i g n e r rH ii n g- 
■f г e r K ir á 1 у ci szög szer
te eiiinn i l l ( [ o  csí'I b nang- 
i zu  Г m l j'izi l s n hr pl ató Hu 
í a p e F t .  J ó i  s e  i-k ö r ü l  
15 — G; őrt;? лН0 mi hely.— 
Kujki fuiyluyes hangszei 

árjegyzéket

méretik ki poharanként 20 f i l l é r  
ár mellett.

Esténként cigányzenekar hangversenyez.

Ш Й И Ш Р Ё Й Й Ш и
Könyvkötői möiiGlyamöen

mindenféle e s zakmába  
vágó munkálatok a l e g 
n a g y o b b  szakértelem

mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.

T a n о n c
-----felvétetik —

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

L e h r l i n g
wird aufgenommen

in der Oberläuter’sche
Buchdruckerei.

Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


