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V á c á r  я t e m l n m n t é m i  Csakhogy!! Hogy az r. k. egyház csái ott pihengetnek s néha fülbemá-
\ d&cu a  i ci 1 yj F  • tulajdnát képező templomtér alkalmas szóan zengedeznek és néha - néha

Berkes József. volna a kirakodó vásárok megtartó- úszkálnak is, no de ez még nem je-
Kétségtelen valóság, hogy vala- sára, azt késségesen koncedáljuk a lent annyit a jogászok eszejárása 

mely község, vagy város haladása kérelmezőknek, de a teret oda nem szerint, hogy ez a tér a községé 
elsősorban is forgalmas iparától és adjuk, ha százszor is alkalmas. Még- volna, Legfőképen azért nem, mert 
kereskedelmétől függ. Azért minden- pedig azon végtelenül egyszerű ok- a „Jus Romanum“ szerint, amelyet 
kor érthető az olyan irányú iparko- nál fogva, mert az ami feltétlen tu- a magyar jogi kódex is jól kipuská- 
dás amely alkalmas piac után néz. lajdonunk. Csodás jogi Kódex volna zott ( diákul szólva) a libák és ka
ié r t  a forgalom az alkalmatos föld- az olyan Kódex, amely megengedné csák nem „persona jur: як,“ nem 
rajzi fekvésen alapszik, legalább is jogosan, hogy ami nekem jó, kedve- jogi személyek, tehát birto-
50 7„-ban Félreeső piac, nehéz meg- ző, alkalmas, azt a posses sor  mm- kolnak semmit. Meg • 
közelítés miatt mindig gyenge for- den megkérdezése nélkül egyszerűen annyira a kevevarai пк 
galmú ipart és kereskedelmet produ- elbirtokolnám. Rögtön röpülnék, akár hogy mint a pécsi nagyim..
| álhat aeroplánon is Temesvárra, s lefülel- személyek, vagy jogi alanyok lene

Idáig helyes a gondolkodása és nem az ékességes „Lloyd“ palotát, nének. 
iparkodása azon egynéhány kérésivé- De nagyon jó meg, hogy ha ezer No de ne giinyoroskodjunk! Kö
dő polgártársunknak, akik azon fára- is a jogi kódexünk hibaja, ilyenfele moly a dolog^Elo avval a rozsdaet- 
doznak, hogy a mostan igazán messze elbirtoklást § - 1 meg eddig nem isméi, e e g gy^v • 
f3ső vásárhelyet, a község belterüle- A község azt mondja, hogy ez Hat 1836 május 1-jc. esett meg
téré transferálják, valamely könnyen a tér az övé, nnrt köztér, és igy ő az a csodálatos dolog, hogy a K. u. 
megközelíthető térre.— S mivel a rendelkezik vele, amint azt a köz K. Hadügyminiszter, az erdekelt r. k. 
templomtér látszik a legalkalmasabb- érdekei megkívánják. Igaz, hogy per Egyház elöljárósága a tek. politikai 
nak, annál is inkább, miután csak utján is be fogjuk bizonyítani a tek község vezetosege aláirt egy saiga 
nemrégiben is itt z a j l o t t  le az or- politikai községnek, hogy e tér azr. lepedőt, amelynek Canomca Visi- 
szágos vásár, hát tegyük vissza ide. k. egyházközség birtoka s köztér tatio a neve, hivatalos birtok-allo- 
Ezt kérelmezték az illetékes hatósá- csak annyiban, hogy a közönség mányi jegyzőkönyv. Ottan pedig inn- 
goktól, К ács in  a és trsai. átjár rajta, és a közönség libái, ka- gyen all az írás: in meddullio pos-

Szövi a gyermek álmait. . . .  Az árva.T Á R C A .  Fehér kis angyal álmod — oh!
Ringatja már a nagyapó. „Szegény Lang Pista! Szerencseden

— ##—  árva. Apád Amerikában, anyád még mesz-
Л U- • n ' Ao/oVoVo Dr. Rédiger Aladár. szebb. Azaz, hogy mégsem olyan messze...

A kicsi Géza halaiaia.----------- ---------------------------------------------------------------- h i s z - k ö z e l  van a temető. Ott pihen ő ....
Nővérem fiacskája. L átogatja  a te m e tő t Mivoltálte még akkor,mikor mindez történt.

Őszi köd ü l  a  temető felett . . .  ё  ’ Semmi. Egy gőgicsélő apróság a ki még
Zörög a  h u l l ó  falevél. Látogatja a temetőt nem tudja mi az,: anyat veszíteni. Most
A sűrű k ö d b e n - szárnya lebben-  Halovány, bús, kicsi asszony. 1?1аТ> tudnád, de nem fogod erezni a
H a l v á n y  a n y y a l  száll halkan, csendben, ™ 0V J  yan’ ág mellett> _  hiányt. Én leszek az anyad en !

ä  s  -  »  s . i ~  s e
МедШодМЛ п.дц.рб! Al „ lkben éde. .p |.,

Őszi köd ü l  a  temető felett . . .  A másikban fia almod. életet, mint sok meglett férfiú. Anyja halá-
F e h é r  kis a n g y a l  sírva dal. Könnyeivel öntözgeti ja után elhagyta őt pénzsóvár apja. Ki-
L e n n t  a  m é l y  síitán hangját hallva, a Rett6n a virágot. ment a dollárok hazájába. Rábizta őt egy
Álmát valaki megszakasztja  ̂ olyan családra, a hol a szegény árvának
S s z á l l  h o z z á  elhaló sóhaj; Ott kapja a felkelő nap. sötét volt az élete . . . .  Az ő számára
— Bár a  s í r b a n  pihenni jó ; Elbúcsúzik estve tőle. nem kelt fel a nap . . . .  Az apától sem-
Nem várt m é g  téged nagyapó! Addig sir— ri, — a mig egyszer mi hirt sem kapott senki. Talán gazdagon

-  - „ , • *i, о fo.LinhP akar hazatérni s meglepetést, szerezni fi-
Őszi köd ü l  a  temető felett. . . . őt viszik * • ának ? kárpótolni őt a sok szenvedésért a
O l y  n é m a y csöndes minden itt. £)r Rédiger Aladár. melyet ő miatta tűrni volt kénytelen . . .
Lelkem f i g y e l : a néma csendben Avagy talán a fia helyett a feleségét kereste
A s í r b ó l  a l t a t ó  dal i'ebben;

I. évfolyam, Kevevára, 1912. október 27-én. 42. szám.
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sessionis.“ áll a templom, azaz sa
ját tulajdonának közepén. Mert a 
possessio sem községet, sem közteret 
nem jelent, hanem egyes egyedül 
és kizárólag csak zavartalan birtokot 
tulajdont. Ezt igy értelmezve, az egy
házközség, akkor árokkal kerítette 
körül a teret és fákkal ültette be. E 
tényállást igazolják a még most is élő 
öreg emberek.

A község azonban 1878-ban a 
mostani főszolgabÍróság előtt tartani 
szokott országos vásárokat a templom
téré tette át, betömve az árkot, ki
vágva a fákat, de egyszóval sem kér
dezve meg az egyházközséget. És 
tek. község, az nem változtat ami 
birtokjogunkon abszolúte semmit, 
hogy az egyházközség bekerítette a 
község engedelmével a ma is beke
rített terecskét, és az sem, hogy ugyan
csak engedelmet kért a két szo
bor emelhetésére. Mert 1878-tól 
még el nem mult a közbirtokra ter
jedő elbirtoklási 40 esztendő; mert 
az egyházközség egyébként sem is
merhette el a község birlokjogát a 
felsőbb hatóságok jóváhagyása nélkül 
és végül, mert feltéve, de meg nem 

I 1878-óta a község bir- 
érdéses teret, még ak- 

.x jogos a birtoklása. Mert hi-
a magyar kódex úgy szól, hogy 

a birtoklásnak zavartalannak ( conti- 
nua, a Jus Romaimm szerint) kell 
lennie 40 kerek esztendőkig. S ime 
most bejelentjük a t. pol. községnek,

fel ? Nem lehetett tudni. Hírek hiányában mi 
mindent nem gondol az ember ? De már 
szolnak a sötét felhők a kis fiú életének 
egéről . . . . A pokolból a paradicsomba 
került. Özv. Nagy Gáborné tekintélyes, 
gazdag asszony volt. Nagyon szerette a 
gyermeket . . . .  Megszánta a szegény 
fiút s elhatározta, hogy kiemeli a posvány- 
ból s megismerteti vele az élet másik fe
lét, a melyet eddig az hírből sem ismert... 

** * *
És a kis Pistának jól ment dolga. A 

jó asszonyban igazi édesanyát látott. Sze
retettel csüngött rajta. Érezte, hogy sok 
hálával tartozik neki. Vájjon vissza tudja-e 
adni a kölcsönt ? Ézezte, hogy nem, de 
azt is érezte, hogy az lesz legfőbb törek 
vése, leghőbb vágya. A tanító folyton di
csérte Nagyné előtt a kis fiút. „Kitűnő ta
nuló, lángész“, szokta volt mondani neki 
s a jó asszony öröme határtalan volt. „Ta
níttatni fogom, tovább tainittatom, — mon
dogatta a tanítónak hadd legyen belőle 
tanult ember s hadd legyen majdan az 
én büszkeségem.. *$ ф

És úgy is lett. Mikor otthon elvé
gezte iskoláit, beadta őt Nagyné a város
ba. És a fiú tanult szorgalommal, kitar
tással. Leveleiben, melyeket nevelőanyjá
hoz intézett, nem győzte dicsérni tanárait. 
Nemsokára az intézet szemefénye lett s 
ha úgy ünnepekre hazalátogatott, Nagyné- 
ban alig fért meg a boldogság és büsz
keség.

„KE VE V Á R A . “

hogy állítólagos birtoklásában megza
varjuk 40 év előtt, és a per biztosan 
eredményes kimenetele felöl nyugod
tan, átadjuk ügyünket ügyvédünk 
képviseletében a fehértemplomi tör-' 
vényszéknek.

A r. k. egyház szívből óhajtja 
Kevevára községének ipari és keres
kedelmi haladását egyaránt, óhajt 
neki forgalmas vásárokat, de ne a 
mi portánkon, ne az Úr háza előtt 
szóljon napokon át a werklik sipitá- 
sa, a rekedt „Csak nyolc krajcár“ 
mert ez az Isten hajléka elé nem 
való és mert egyébként, amint szív
ből óhajtja a község minden vonalon 
való haladását, ép úgy szívből fog 
összerartani a tulajdonába való hato
lás ellen.

Külömben ügy tudjuk, hogy 
Törvényhatósági Biztosunk és Főbí
rónk ezen illetéktelen és a kereske
delmi szempontokon messze túlma- 
gasló erkölcsi szempontokat sértő 
kérelemnok csak elutasítással fogja 
a választ megadni.

H Í R E K
— Új esküdtek. F. h. 21-én d. u. 

volt az uj esküdlek megválasztása. Meg
választottak : Kiefer Antal, a volt pénztá
ros, Dollák Tamás, cs Zsepcs.i Jefta. A 
három elliferált eskrdt, Csolák Mihály, 
Jereminov Cirill, és Balián Miklós. Érdekes 
az a körülmény, hogy voltaképpen miért 
is odáztattak csendes nyugalomba. Azt 
harangozzál: valahonnan messziről, hogy 
némi-némi só volna az elodázás oka. Hogy

Mikor a középiskola négy osztályát 
elvégezte s pályaválasztás előtt állt, hatá
rozottan kijelentette nevelőannyja előtt, 
hogy tanító lesz, erre a pályára érez te
hetséget, ehez, csak egyedül ehez van 
kedve. És nevelőanyja nem ellenkezett, 
de annál inkább volt a tanítója.

— Pista fiam ne légy tanító, — szokta 
mondani. — Te úgy idealista vagy, ke
serű lesz a csalódás, a mely ér. Szép pá
lya ez a mienk. Nyílik rajta virág is, de 
százszor több rajta a tövis, hidd meg, én 
mondom ezt neked, aki innen-onnan, Isten 
kegyelméből, kitöltőm a hosszú negyven 
esztendőt . . . .  Nem, édes tanító uram, 
nem fog engem lebeszélni, ne is igyekez
zék rajta. Határoztam én már. Elhatáro
zásom sziklaszilárd s csak a jó Isten vál
toztathatja meg. Hisz’ a nevelőanyám sem 
ellenzi, — felelte Pista.

— Tudom, hogy nem ellenzi, — mon
da tanítója — de ő oly végtelen szeretet
tel csüng rajtad, hogy nem is mer ellen
vetést tenni szándékodat illetőleg.

Ilyen és ehez hasonló párbeszéd fej
lődött ki a tanító és a volt tanítvány kö
zött, de Pista hajthatatlan maradt s mikor 
a nagy vakáció véget ért beiratkozott a 
tanítóképzőbe.

— Ott is a régi maradt. Tehetséges, 
szorgalmas, szeretetreméltó szerény . . . 
Mindenkit szeretett s mindenki szerette; 
tanárai úgy miut barátai. Az ifjúságnak 
vezetője lett. Minden dicsőség az ő nevé
vel forrott össze . . . Hanem mikor a har-

mit műveltek a só körül, azt a harangok 
nem mondják ki egész hivatalosan, de 
hogy valami hiányosságok merültek fel 
az úgy körülbelül felinél biztossabb. Egész 
biztos azonban az, hogy a hármak ad acta 
tétettek. Mivel Kevevárán mindent meg
szoktak apelláni, ők is, apellálhatnak hát 
— de mert sóval volt dolguk a sóhivatal
hoz.

=  Házbéradó vallomás. A házbér
adó vallomások az idén november 15-ig 
teendők meg L a c k o v  Lyubomir jegyző 
irodájában. A határidő megtartása pontos
ság betartandó a lakásadók részéről, am 
nál is inkább, mivel a bevallás elmulasz
tása pénzbírságot von maga után, a ház- 
bér bizonyos százalékában.

=  Országos vásár. A Demeter vásár 
7 8 - ig lesz Kevevárán megtartva. Min
denféle marha szabadon és korlátlanul 
felhajtható.

=  Megint a Móric. Nem a mozi Mó- 
riccáról szóland e zöngemény. Van nekünk 
egy másik Móricunk, aki legalább is annyi
szor viszi véghez hőstetteit, és kerül a 
„Kevevárá“ - ba, mint ahány ostoba mókát 
játszik el a Mozi Móric, és kerül a filmekre. 
Ez a mi Móricunk, akit a dicsőség fúriája 
nem hagy nyugodni, hogy a sajtó embere 
legyen, nem enged mozgalmasan nem 
élni. Hát mit csinált megint Lórenz Móric.? 
Ó semmit, csak egy kicsit ki spekulált 
valamit. Regényesen szerelmes lévén a mi 
Móricunk, nemes a szive, s igy galambok
ra fájt a szép foga. Megmutatta, hogy 
Aristotelesz nyelvén szólva, nemcsak a 
tollatlan galambokat szereti (Mert Aristo
telesz azt mondá:, hogy az ember kétlábú 
tollatlatian állat, és igy az asszony is no 
meg a lány is.) Hanem metafora nélkül 
szólva, a tényleges is valóságos tollas ga
lambokat. Szólt hát Dollák Károlynál:, hogy 
gyerünk Weirich Józsefhez, és lopjunk a 
dúcból egy-két párt, hiszen ez megnem

madévet járta, szomorú hírt hozott a posta. 
Meghalt a szeretett, jó nevelőanya hirte
len, váratlanul, anélkül, hogy egy Isten 
hozzád-ot mondhatott volna az ő derék, 
hűséges Pistájának. Még a temetésre sem 
mehetett el, mert a lelketlen rokonok ké
sőn értesítették a fájdalmas hírről. Ott 
sírta ki magát az idegenben, ott borult rá 
képzeletben a szeretett nevelőanya sírjára. 
A rokonság, végrendelet hiányába, még 
örökséghez sem juttatá őt. Azon a ponton 
volt, hogy abbahagyja tanulmányait. „De 
mégsem teszem — mondá — a magam ere
jéből leszek emberré!“

S azután az a két év, amit még az 
intézetben töltött, szakadatlan munkában 
telt el. Másolt, tanított, hogy fentarthassa 
magát s e mellett tanulmányaiban sem 
maradt el. S ez a sok mnnka megörlé 
életerejét, gyilkos kór ütötte fel magát 
benne, úgy, hogy mire az oklevelet kezei 
közöttt tartható, haszontalan, értéktelen 
holminak tekinté azt, melyet sok küzdés
sel, fáradsággal szerzett s melynek most 
már semmi hasznát nem veszi. Azt sem 
tudta, hová, kihez menjen pihenni, inig 
végre sok töprengés után elhatázozta, hogy 
jó, öreg tanítója vendégszeretőt veszi 
igénybe. Hátha még meg is gyógyulhat 
s ő lehet szeretett falujának apostola!*

Hí Hí

Zúgnak a harangok, temetnek . . . .  
Négy fiatalember viszi a koporsót. .. Mel
lettük az öreg tanító zokog s a gyászoló 
sokaság arcáról fájdalomkönyek peregnek'
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,'irt De lévén a Móric irhája drága, ame- 
ivet ő, minden esetleges keményebb érint
kezéstől hűségesen óv rászedte Dollákot 
hogy ő menjen lopni, és ő, már t. i., a 
Móric, kint marad vártának. És úgy lön. 
Jaj de baj lett ám ! Föl ébred a galamb 
tulajdonos Weirich, elő a villával, és oly 
szelídséggel tapasztotta a már kerítésre 
mászó Karl-ra, hogy az beleszédülve ezen 
szende tapas/tásba, befordult az udvarba. 
Még egy-pár emléket, ha nem is örök, 
időkre szólót fel és le ajánlott Kárínak 
külömböző testi kiszögelléseire, és kiló- 
ditotta, a galambok mellől. Szegény Móric 
nem sikerült galambot szerezned de azért 
irhádat sikerült mint hűséges vártistának 
az el agyabugyálástól mentened. Kari 
kapott sikeresen, és te nem kaptál, szin
tén sikeresen. Sőt még sikeresen lapunk
ba is kerlütél. Csupa siker, Móric.

=  Artézi kút. Soós  Sámuel paksi 
vállalkozóval megalkudott a község veze
tősége, hogy ártézi kutakat furat; de per
sze csak feltételesen. A próba fúrást a 
a villanytelepen teszik meg. Ha a kút egy 
1 m. feiszökő, 105 liter percenkinti vizet 
szolgáltat, vagy forrás gyengeség esetén 
légszivattyúval — akkor a község több ár
tézi fúrását kilátásba helyezi Nagyon he
lyes és üdvös gondolat, hála és dicséret 
már csak a hajlandóságért is a község 
elöljáróságának.

7787/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény és feltételek.
Л kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi h.itóság Fischer Ignáez pancsovai la
kos javára 1358 kor. tőke és jár. és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 187 és az 
1908 évi XLl. t. c. 27§-ai alapján és a 
146 § - a értelmében Özv. Buzsigán György- 
né Péncza Mária komorh tyei lakos elbn 
a fieinp.omi kir. törvényszék területén 
fekvő Deliblát köszégen és a delibiáti

alá. Felhangzik a gyászének: „Emulandó 
világban, elvégeztem életemet.“ Miért is 
végezéd el oly hamar? Miért kell ily fia
talon hideg sírban feküdnöd, kiszenvedett 
ifjú ? Vájjon melyik édesanyád mellé te- 
metnak el? Mert neked kettő volt . . . . 
mind a kettő jó volt . . . .  mind a kettő 
szeretett, de te az egyiket, a másodikat 
jobban megszeretted. Pedig nem az volt 
az igazi s te mégis azt kívántad, hogy ő 
melléje temessenek . . . .  Nem ver meg 
érte az Isten . . .  Az igazi sem haragszik 
meg érte a menyországban . . . .

** *
És az apa nem halt meg ! Szegényen, 

nyomorultan érkezet meg a dollárok ha
zájából. Régen véget vetett volna életének, 
de fiára gondolt s kiesett kezéből a gyil
kos fegyver . . . Lassú, tántorgó léptek
kel közeleg a rég nem látott falú felé: 
a hold bevilágítja az útját. . . Most a te
metőhöz ér s fölsóbajt: „Szegény felesé
gem ! Itt aiszod örök álmodat az alatt a 
szomorúfüz alatt, mely ott biztatóan inte
get felém, mintha hívna : „Jöjj ide, ilt ta-

V/519 sz. betétben felvett:
121 számú ház és 340 házhely 1763 

kor. 30 fill, becsárban mint az utóajánlat
tevő által Ígért összegben az árverést el
rendeli s ezt valamint ennek feltételeit a 
következőkben közhírré teszi.

A nyilvános árverés Deliblát község
házánál 1912 évi november hó 23 npján 
nak d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek, úgy 
a tlkvi hivatalban mint deliblát községhá
zánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alól nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz- 

yak az ingatlan becsárának 10% - át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kötelező 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árvesésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlan 
az utóajánlattevő által megvetnek jelentetik.

6. A legtöbbet Ígérő illetve köteles 
nyomban a bánatpézzt az általa Ígért ár 
megfelelő vagyis 19 % - ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyoban folytatódik.

7. Az újabb árverés költséget a ve
vő kötePs fizetni.

8. Vevő köteles a vételárat 2 egyen
lő részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt a máso iikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindegyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

Kevevárán 1912 évi október hó 9 - én.
Hajdú s. k. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dienusz János, kir. telekkönyvvezető.

lálhatsz enyhiiletet sajgó kebledre“. Egy 
fájó érzéstől sugalva, bemegy a temetőbe. 
Ráborul a felesége sírjára: kizokogja ma
gát s tovább vánszorog. . . .  A hold meg
világít egy fej fát, az apa megretten. . . 
Láng István, élt 20 évet. . . . Iszonyú 
balsejtelem'járja át szivét „Ez ő!A fiam! 
— kiáltja kétségbeesetten a sirra borulva. 
Tegnap temették el s én csak ma jövők. 
Én vagyok az oka mindennek ! Fiam, édes 
egyetlenem megbocsátasz - e szerencsétlen 
apádnak?! Mintha hallanám engesztelő 
szavait, mintha látnám ölelésre nyújtott 
karjaidat, szeretet gyermekem! Isten! Ir- 
galmazz nekem, szegény bűnösnek!“

A szerencsétlen apára is ránehezedett 
az isteni végzett; avagy talán mérhetetlen 
fájdalom őrjítette meg őt?! Mert azóta, 
hogy azt a temetői jelenetet átélte, sötét 
éj borult elméjére s ha kóborlásai közben 
itt-ott megkérdik tőle, hogy: Honnan 
való? Kicsoda?—mindig csak azt feleli: 
„Én vagyok az oka mindennek. . .“

Gyulai Lázslö.

M enetrend
B e h r  H u g o  nevű motorcsónak 

Szendrői átkelő és Szendrő közti közleke
déséről 1912 évi október hó 28-tól a 
további intézkedésig:

H étköznapokon
Szendrői átkelőről indul reggel 7 órakor. 
Szendrőre érkezik — — reggel 7 ó. 30 p.
Szendrőről indul d. e. — — 11 órakor.
Szendrői átkelőre érkezik d. e. 71 ó. 30 p.

V asárnapokon
Szendrői átkelőről indul reggel 7 órakor. 
Szendrőre érkezik — — reggel 7 ó. 30 p.
Szendrőről indul d. e. — — 11 órakor.
Szendrői átkelőre érkezik d. e. 11 ó. 30 p. 
Szendrői átkelőről indul d. u. 2 ó. 30 p. 
Szendrőre érkezik d. u. — — 3 órakor. 
Szendrőről indul d. u. — — 5 órakor.
Szendrői átkelőre érkezik d. u. 5 o. 30 p. 
JEGYZET: Megjegyeztetik miszerint 1912 
évi október hó 28 - tói kezdve minden 
negyedik héten hétfői nap a motorcsónak 
gépezete tisztítva lesz és ezen hétfői na
pokon a motorcsónak nem közlekedik. —

Az első tisztítás f. hó 28 - án lesz 
hétfői napon.

Kevevára 1912 évi okt. hó 24-én.
BEHR REZSŐ

motorcsónak tulajdonos. 

601/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirott birósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pancsova. ki. tör
vényszéknek 1912 évi számú végzése kö
vetkeztében Dr. Götz Hugó pancsovai ügy
véd által képviselt Paresetics M. cég pan
csovai javára 163 k. 65 f. s jár. erejéig 
1912 évi október hó 3 foganatosított kie
légítés végrehajtás utján lefoglalt és 627 
kor. becsült következő ingóságok u. in .: 
szövetek és vásznak nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 évi V. 782/2 sz. végzése 
folytán 163 k. 65 f. tőkekövetelés, ennek 
1911 évi január hó 1 napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 86 k. 62 fillér 
biróilag már megálapitott költségek erejéig 
a már fizetett 100 k. betudásával Deliblá- 
ton alperesnek boltjában leendő megtar
tására 1912 évi november hó 8 napjának 
d. u. 3 órája batáridőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Kevevára 1912 évi okt. hó 24-én.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

Г

STERNBERG költözködéséig
szőnyegekben, csillárokban, értékes műtárgyakban, vallód! brilliáns ékszerekben jóval árán alul árusítja.

:: £sak november 1*iS TEMESWÄR-BEIVÄR0S, Herczv utca 12. ;; ::
Novemb. 1-től Magv. Ált. Bizt. palotájában, Jenő herceg u. és Merczy ut sarkán.

:: VADÁSZFEGYVEREK MESÉS OLCSÓN. :: ” » TELEFON 11 - 77. ::
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862/912 végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbíró
ságnak 1911 Sp 1-691/9 évi számú végzé
se következtében Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Czevics Mita homokbálványosi lakos javára 
homokbálványosi lakos ellen 9 k. 20 fill, 
s jár erejéig 1912 évi augustus hó 30 -án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
2110 kor. becsült következő ingóságok
u. m. búza, tégla, taliga és csikó nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 évi 682 számú végzése 
folytán eddig összesen 47 kor. 41 fill.-ben 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig, alperes homokbálv. lakásán leendő 
megtartására 1912 évi nov. hő 9 napj. 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel 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 
és pedig Paull János javára 163 kr. 28 f. 
tőke ennek 181,0 okt. 1 töl járó 6% kam. 
89 kor. 32 fill, eddigi költségek erejéig.

Kevevára 1912 évi okt. hó 27 napján.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

Ф Ф *  ФФФФ „Varázsfuvola“
Bárki egy óra alatt 
megtanulhat rajta ját
szani. A „Varázsfuvo
la“ rendkívül kellemes 
20 acél trombitahang
gal és 4 erős bőgővel 
van ellátva. Díszes ki
vitelben, kottafüzettel, 
dalokkal, tokkal aján

dékkal együtt 
csak 4 korona.

C ta lis  W ó p n e r  „H a n g- t- г e г К i í A 1 у országszer
te elit íruit lepoloóbb  hang- 
tzeiá ii.l á í í ' l í и kapható Hu 
d a p p s t, J ó z в e f-к ö r ü l  
15 — G yoisjavitó m űhely.— 
Kérjen R n yk íp rs hangsze, 

árjegyzéket |

T ű z e 1ő a n y a g
===== Olcsó ló kapható = =
LICHTENSTEIN DEZSŐ vasút met- 
letti fatelepen Kevevárán és pedig,
I o. száraz bükkhasábbfa ölenkint 38. K.
I. o. száraz bükkdorongfa ölenkint 36. K.
II. oszt. vegyes kemmyfa ölenkint 34. K.
Első rendű felső sziléziai diókoksz 700 
Kilonkint — — — 5.20 f.
Első rendű eminen ez porosz szalon Kőszén 
Kockákban — — — 4.30 f.
Nagybani való megrendeléseknél meg

felelő ár engedmény nyujtatik.

1037/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy e kevevárai kir. já
rásbíróságnak Sp.I- 1277/3 1910 évi szánni 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vásza 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Paull János kevevárai lakos javára keve
várai lakos ellen 162 kor. 42 f. s jár. 
erejéig 1912 évi augusztus hó 26 - án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 2400 kor. becsült 
következő ingóságok u. m .: egy hambár 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911-ik évi 50/5 számú vég
zése folytán 162 kor. 42 fill, tőkekövetelés 
ennek 1910 évi október hó 1 napjától járó 
6% kamatai és eddig összesen 146 kor. 
92 fill, biróilag már megállapított költsé
gek erejéig a már fizetett 182 korona 
58 fillér betudásával alperes szál. leendő 
megtartására 1912 évi novemb. hó 12 
napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik 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 elfognakadat

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

Kevevára 1912 évi okt. hó29-án.
Orsó János, kir. bir. végrehnjtó.

ízletes, jó koszt olcsó árak mellett 
kapható LUDWIG szállodásnál

a „Magy. kir. szállodában.

Sehr seltener Gsiegenheisíkauf!
Aus Anlaß tíss Ablebens meines Mannes 
bin ich gezwungen, aus der Inventur etwa

7 5.0 0 0 P a a r  
Tiger Flanelldecken
zu verkaufen, welche ich zu be
sonders niedriegen Preisen an
zubieten mir gestatte. Diese 
Decken eignen sich für jedes 
Haus zum Zudecken von Betten 
und Personen und sind Zirka 
190 cm. lang und 135 cm. breit 
Die Zusendung erfolgt gegen 
Nachnahme, und zwar 4 Stück 
Tiger-Flanelldecken um К 8.50 
— Jeder geehrte Leser dieses 
Inserates wolle mit Vertrauen 
bestellen. Mit ruhigen Gewissen 
kann ich behaupten, daß jeder 
mit der Sendung zufrieden sein 

wird!
Marie Beckera, Wtw. Weberei 
FabrikH-Deckeitl.iger No. 4-5 Naehod, 

(Böhmen)

Preislisten a ller W arengattuagen gratis.
Nyomatott O berläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára" 42-ik számához.

7507/912 szám. 7530/912 tlkvi szám.

• J Ä Ä ' i i  hirdetményi kreonat.
vLrehaitási ügyében arról, hogy az utó- . . .  A kevevarai kir. jbiróság mint tlkvi 
fliá’nlati árverés kitűzendő volna. íonn Jg NoY;lkov Zslvfi homokosi lakos
aJ V é g z é s  100°, k"-® !»• és még felmerülendő kült-

E,.n „ 1 » « ?  folytán kibocájtátlk . .  r“ ,'
alábbi utóaján a í. ez. 27 § - ai alapján és“a 146 § -a értei*

jrverési Hlrdelmíny és teltételek!
A kir. jBrásbiróság mint tlkvi ható- Iomi к»\ törvényszék területén fekvő Ho- 

sáff Zsivánovics P. Alexander javára 5000 ™okos községben és a komokosi 1075 sz
kor tőke és jár és még felmerülendő költ- betétben felvett A. T. 1261 hrsz. Ház 571
ségek kielégítése végett az 1881, évi LX. (),sz- udvarral a beltelekben 253 öl és 
I c 144 és 187 § és az 1908 évi évi LX *262 hrszmu Kert a beltelekben 168 n.-öl 
t. c. 27 §-ai alapján és a 146 §-a érteimé- korona 10 fill, becsárban, 
ben Milcszavlovics Bozsidár homokbálvá- 1263 hrszmu Kert a beltelekpen
nyosi lakos ellen a fehértemplomi kir. 391 n,“°l 1264 hrszmu Kert a beltelekben 
törvényszék területén fekvő Homokbálvá- 168 n-'ül és 1265 hrszmu Ház 570 öisz. 
nvos községben és a homokbálványosi udvarral a beltelekben 253 n.-öl 1111 kor 
H84 s betétben felveti. becsárban.

A II. 7586 hrsz. szántó a Sarginicza ,, ^  t  6360 hrszmu Szántó az Orlováti
dűlőben 3 hold 709 n.-öl és 7587 hrszám rétekben 1 hold 219 n..öl 112 kor. becs.
Árok a Sarginica dűlőben 111 n.-öl 5909 mint az utóajánlattevők által Ígért összeg
kor 20 fill, becsárban mint az utóajánlat- ben az árverést Frei Mátyás, Barbu Péter 
tevő által ígért összegben az árverést To- hkmokosi és Bózsin Trifu petrei lakók 
pálovics Ádel homokbálványosi lakos utó- utóajánlatai következtében elrendeli és 
ajánlata következtében elrendeli s ezt va- ®z* valamint ennek feltételeit ezennel köz- 
lamint ennek feltételei ezzel közhírré teszi, hírré teszi, 

i A nyilvános árverés Homokb. község- , 4  uybvános árverés Homokos község
házánál 1)12 évi november hó 11 iipján házánál 1912 évi november hó 13 
nak d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen uap;anak d. e. 9 órája fog megtartatni 
árverési teltételek mellett melyek, úgy a Következő úgy a tlkvi hivatalban, mint 
a tlkvi hivatalban mintHomokb. közsághá- Homokos községben kifüggesztett és meg- 
zánál a hivatalos órák alatt bárki által tekinthető feltételek mellett, 
megtekinthetők. A kikiáltási ár az utóajánlati ösz-

1. A kikiáltási ár utóajánlati összeg. szeg*
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron Az ingatlanok a kikiáltási áron

alól nem fognak eladatni. a*u* nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartóz- . 3. Árverezni szándékozók tartoznak

vak az ingatlan becsárának 10% - át kész- az ingatlan. becsarának 10 /0-át készpénzben 
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban vagy ovadekkepes értékpapírban a kiküldött 
akiküldött kezeihez letenni. kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kötelező „ ^  utoajanlattevo akkor is kötele
im az utóajánlattevő az árverésnél meg zo’ ha az utoajanlattevo az árverésnél 
nem jelenik. meg aei?T Jelemk*

5. Ha az árvesésen az utóajánlatnál 5. Ha az árverésen az utóajánlatnal
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlan nagyobb igeret nem tetetik, az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvetnek jelentetik. f z utoajanlattevok áltál megvettnek jelen-

в. A legtöbbet Ígérő illetve köteles tetne L . , „ ...
nyomban a bánatpénzt az általa Ígért ár . ... . 6- A legtöbbet .gero illetve vevő 
megfelelő vagyis 19 % - ra kiegészíteni ha g f  s nyomban a banat azaltala 
eme kötelezettségének eleget nem tesz ígért ar megteieio ш /0 ra Kiegészíteni, ha 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és eme kotelezettsegenek eleget nem tesz,
kizárásával az árverés nyoban folytatódik. ‘ger.et.e gyeimen k.vul hagyasava es ki-

7 л n „:„hh a ' о zarasaval az arveres nyomban folytatódik,
vő kötel s fi n arVereS k0ltSeg 7. Az újabb árverés költségeit a vevő

о Лг .. , *. •. . Q köteles fizetni az Ígért vételáron felül,
lő róeyiptb ° ' °^e a ve*? a? /  8. Vevő köteles a vételáraikét egyenlő
Í  rl p,e"m 8H ^d^ i 82 ° tf  гГпяп részletben és pedig az elsőt az árverésjogerőre emelkedesetol számított 15 nap emelkedésétől számított 15 nap
mitoA? d‘k , ugyanazon naptol sza- j »  a másodikat ugyanazon naptól szá- 
ré szlet ÚM IlaP a a t  , т т с 1е8 У®8 vetelai- mitott 45  nap a|alt mindenegyes vételári

az arveres napjától jaro 5 /„ r„sz)ei után az árverés napjától járó
vatalnóM0}” a kevevarai kir* adohl" 5<y kamatokkal együtt a kevevárai kir.
vatalnal lefizetni. adóhivatalnál lefizetni.

^evevarán 1912 évi szept. hó 28 - én. Kevevárán, 1912. évi hó szept.28-én
Hajdú s. k. albiró. Hajdus. k., kir. albiró.

A kiadmány hiteléül: A kiadmány hiteléül:
Vénusz János, kir. telekkönyvvezető. I Dinusz János, kir. telekkönvvvezető


