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Ha’*C az uzsora ellen. hét’ let^  a,zok “ ' ““‘у f  500 k- utan 28' 87„-nak felel meg.1 men is felszámítva, kamatnak tekinti. Derek dolog, hogy a bürokrácia
" бра gazdasági piacának for- A királyi ügyész pozitiv akciója kebeléből indult meg az uzsora el-

galm-Jjl a háború tetemes összeget abban áll, hogy felhivja a közönsé- leni harc, tehát onnan, ahol meg
vont ki, tehát az egyre nagyobbodó j get, miszerint panaszát ne rejtse el, szoktuk, hogy a hivatalos kereteken
pénz kereslettel szemben egyre ki- t hanem álljon bátran velő elő, s ha tub társadalmi munkát nem várha-
sebb a kínálat, amit egy ma még | valamely intézet ellen jogos panaszt j tunk. Azonban - sajnos a dolog 
beláthatatlan következményekkel já- tesznek, rögtöni szigorú eljárást he- természetében rejlik, hogy ennek az 
ró pénzkrizis előestéjének kell tekin- lyez kilátásba. Ezenkívül javaslattal akciónak nem jósolhatunk sikert,
tenünk. fordul az igazságügyminiszterhez, hogy tgei1 jellemző a mai viszonyokra az

Ennek a szomorú perspektivá- nyilvánitassék az uzsora hivatalból az anekdota, hogy az egyik kávé
nak sötétségében harsan fel a szat- üldözendő bűncselekmények. házban az egyik ur asztalához oda
mari kir. ügyészség vezetőjének sza- Konstatálnunk kell, hogy a ki- ^P másik úr, barátságosán kezet
va, aki e nehéz idők súlyos körül- rályi ügyésZ még elég rozsás színben 1 пУиД  es , e akar ulm, mire a másik 
ményeit kiaknázó uzsorások ellen látta a kölcsönügyleteket, amikor 20 ur felugr.k es azt km ja, hogy ta- 
hirdet harcot. A királyi ügyésznek %-os kölcsönterhe konstatált. Íme karodjek innen alavalo piszkos uzso- 
az elmúlt hónapokban egynéhány vi- közlünk egy kis kimutatást arról, hogy ras- A sértett elvoiosodik ел e paro- 
déki bankkal volt dolga hivatalból egy aránylag csekély, például 500 I1!1 :l a kanya, rmre a sei oe e -
és megdöbbenve tapasztalta, hogy koronás hitelt, hogy terhel meg egy árasztja a kavehazban tanyazo ba- 
ámbar törvényeink 8%  maximális uzsorabank. rátáinak serege, hogy legyen olyan
kamatlábat engednek meg, utón-út- 8 V o s kamat..................40 k. P , ™ndja ™eg, ki volt ez az ur, es
félén 18-20 %-os kamatláb dívik. Előfizetés bírói biztosítási fog* nogy női a a .
E piszkos üzletek rendszerint közve- iaiás költségei és ügyvédi dija 12 k. . i1Z°^uJÍ Jonvn Ьппм/п?  pm- 
titődij jutalék és hasonló címeken Nyomtatványok, postabélyegek 6 k. S1 ^ Ze \  17Pn % к.'П1-аь. ők Ьм 
konyvehl<.el azoka i (1, a j  Kezes megváltás . . . .  50 k. drá J  uzsora kölesön, ha tönkre
> fk, a:,kÚ.CS3I?t 8 ‘tul te«bd>k Közvetítő jutalek. . . . _■ 35_k. ^  és ha rajtaVesznek,
A királyi ügyész felfogasa szerint ez Kor. ш  __ orvo3lást f k keresni, -  ha

I
1 mennyiben ő a kölcsön minden tér- azaz szaznegyvenharom korona a mi nem újabb kölcsönt.

lihegő ajkain majdnem a vállát érintette, ajtón. ......

T A R C A. — Claire — mondtam remegő han- — Jöjjön, hint izünk egy kicsit!
on A másik ajtóban — amely az előszo-

#* g ' De meg se rezzent, mintha nem is bára nyílt — egy hinta volt felakasztva.
Bi-ba-bó. hozzá szóltam volna. A Bi-ba-bó-val ját- Erre fölugrott, ráült, nevetett egyet, aztán

T . , ,  . h„hn P7 ? szott, most éppen csókolni tanította. Égé- vidáman mondta:— Jaj, de furcsa! Milyen baba e z t , szou, 11 ban _  Indítson meg már!
q ~  bí? ugy, к|Пь! bab8ö ke,tVfcihöTá i ! ’ É<rő melegség öntötte el arcomat. Az — Igen -  mondtam és meglóditot-
S neve: Bi-ba-bo. Ez csak egy tejbo áll , aim°reszkettek .pirosak voltak majdnem lám a hintát. A vállát érintettem a ke- 
“  d “« “ vau egy “res< k‘ aa : nJ vér bugyant ki belőlük a harapdálástól. zemmel és a testének édes melegét a pu-
Ebbe bedugja az ember a kezet es ugy ekkor hozzá hajoltam, magamhoz húz- ha bársonyon keresztül is ereztem. О pe- 
mozgatja a B.-ba-bot, minte Papnka Jan- ókolliiin a fehér nyakát. . . dig kacagott és behunyta a szemét,
csit. Latja, most olyan, mintha eine . .. . Bágvadtan bontakozott ki a karjaim- — Jaj, de jo — mondta mámorosán

— Jaj, de e.dekes. Köszönöm, nogy izgatottan és erőltettem kacagott, és eresen hajtotta a hintát. Aztán hirtelen
hozta: Most mindjárt megtancoltatom égj , _  £,.l(ra ho|o ic) \ _  mondta nevetve megállította, leszált és azt mondta:

Í liicsit . . „ Ri h„ hét és és előrenyujtotta a két kezét és védekezett. Jöjjön! Hintázunk együtt egykicsit!
És a kezébe kapta a Bi-ba-bot es , es e io^  y ^  Szabad többet -  mondta ka- -  Hogyan?

bedugta a sarga kimouoba a km, hoteher | ég megiegymtette az arcomat egy — Állva. Mindketten állni fogunk,
kezet. Ugráltatta a bábát es iakopintot giacsomóval, amit a zongoráról vett fel. Fölugrottam a hintára és őt is fölse-
az ujjával az orrocskajara, megverte aztan к _ Különben is, ma rosszul viselte gitettem. Most ott álltunk mindketten szo^
megsimogatta. , , , mncrát — kacagott megint — most elker- rosan egymás mellett, hogy a testünk

Én a háta mögött álltám es vágyód- g De holnap...  Ilyenkor... holnap... egymáshoz ért. A lába a lábáinhoz simult 
va, lángoló tekintettel neztem. A széniéi ь fogok jönni — egészítettem és a melegét még a ruhán keresztül is
a fehér nyakára tapadt és a bensomDe meghajoltam. Kezet se nyújtott, bó- éreztem. Szinte részeg voltam a közelsé-
megremegtem. Melegem volt, j ó s á g o n -  es m e g n a j o # zongorája^inJel)é; É„ gétől . .
[ott el és gyötrődve az ajkamat Imi apó dűlve, lázasan botorkáltam ki az És lassan megindultunk, repülni kezd
tem. Odahajoltam föléje, hogy a forró, pétiig szeuu.v ,L  ... -

!. évfolyam. Kevevára, 1912. december 15-én. 48. szám.



Amig a gazdasági élet nem tud félszázados gMdasági elmaradottsa- ^  kaszi^ó'deetn6-<4n n József
neki, az adósnak segédkezet nyujta- gunk sötétségéből kiveze • elnöklésével gyűlést tartott, amelyen jelen
íi amig a kölcsön felmondásától lőre azonban csak egy ember szavat у0^ак még Wenner Miklós alelnök, Pincu 

kell félnie addig nem lesz feljelentő hallottuk. A visszhangok késnek. A Kornél titkár, Müller Béla jegyző, Hajdú
fél az adósból és Szatmár derék ü- faktorok, melyeknek kötelessége vol- János háznagy, Szmollény Károly pénztá- 
lei az auosuui одеииа álni mÁlveéíTPsen hallgatnak, ros, Wenner Ferenc könyvtáros, továbbá
gyászé addig hiaba kezd akciót. Itb na reag , у £ „ 1ятпя- Fábry Géza, Engler Lajos, Salamon Ármin,
nem jogi hanem gazdasági orvoslás- Mar pedig egy- egy ь . " Nikolics Miklós, Nica Péter, Dr. Bozsezky
ra van szükség! fény nem tudja bevilágítani egy Milán, Dr. Lékics Illés, választmányi tagok.

Itt megtörik a paragrafus ereje, egész ország gazdasági éjszakáját. Elhatározott, hogy a kaszinó Szilveszter
о labo. Pistéién tombolával eevbekötött táncmulat-s am.g gazdasági faktora nk a lehe -------------------------------------  ság0Jt rendez, meiy célra 150 koronát sza-

10 legcsekelyebb érdeklődést sem H Í R E K .  vázolt meg a gyűlés. A tagok sorából tö
lanusitják e kérdés iránt, jóllehet, * rültetett Szeberényi Jenő delibláti mérnök,
ez egyik legérzékenyebb sebünk, — Főispáni látogatás. Csütörtökön Temesvármegye monográfiája megrendel-
amig az uzsora tényét ellenmondás időzött községünkben Ternes vármegye fő- tetett a könyvtár számára.
nőikül tűrik up-vannvira hogv szinte ispánja J o a n ö v i t s  Sándor udvari taná- =  Egy történelmi kiegészítés. Köz-nélkül tü n k  ugyanny a, nogy szín e И i többi között megtekmtette az épü- ségünk per alatti földjei annyira érdekel-
m s consuetudimsválik belőle, amíg и  kagzórnyót is nek, hogy még mindig kutatunk minden
nem provokálnak vitat es nem noz- ц | szolgabiró. Joanovits Sándor vár- részletük után, jogilag épp úgy mint tör-
zák javaslatba az orvoslás módjait, megyei főispán a helybeli főszolgabiróság- ténelmileg. S igy fedeztük fel azt a tör» 
addig kiáltó szó marad az ügyész nál felszaporodott munkatöbblet miatt ide ténelmi hibát, amit most kiigazítunk. A 
C7„Va я nii^/tnsápban helyezte Rédiger Zoltán t. szolgabirót régi aktákból kitűnik ugyanis, hogy az

PnJ : t __ kórin most a Csákról. Nevezett egy Ízben már volt Ke- alapper elvesztése után, a község dr. Bo-
Pusztit az uzsora kórja, vevárán s szerény modorával mindenki szezky Milán ügyvédet küldte ki, mint

mikor a legketsegbeesettebb gazaa- óltal megkedveltette magát. Idehelyezésé- szakembert,szakvéleméybenyújtására,hogy 
sági jövővel nézünk szembe. Vigyáz- nek tehát csak örülhetünk. vájjon lehet e reménye a községnek, egy
zunk, legyünk résen, kart karba és =  Berendelés. A vallás és közokta- perújítás esetében. A per sikeré e dr. Bo-
egvesült erővel küzdjünk e társadal- tástigyi miniszter Mi l os e  v Károly keve- zsezky a kosárra való aktát átböngészte, 
mi fpkólv pUpn Rázzuk fel az illeté- Pallósi áll. tanítót a versed kir tanfelügye- látta igazunkat, összeállította azon elveket, mi tekeiy e len. Kazzuk tel az llieie f6séghez sz0,gálattételre berendelte. amelyeknek alapján a perújítás megnyer-
kés tényezők ügyeimet, s na Kivitel- _  Műkedvelői előadás. Szombaton hető. A képviselőtestület azonban nem őt,
re kerül a szatmári ügyész javaslata, esíe a Sourou Pál-féle tánciskola befejező hanem dr. Kisst bízta meg az újított per 
és hivatalból lesz Üldözendő az uzso- vizsgája lévén, a siker érdekében egy egy- képviseletével (??). A történeti igazság 
ra szolgáltassunk ki irgalom nélkül íelvonásos vígjátékot, a „Virágfakadás“-t kedvéért, irtuk meg ezeket, s hogy dr. 
mindpn nz4ornhankot és uzsorást a is eljátszották a tanfolyam résztvevői. Az Bozsezkynak meglegyen legalább azon er- minden uzsorabankot es uzsorást a e)6aj ásról sokat nem mondhatunk. Meg- kölcsijutaloma fáradságáért, hogy a közön-
törvény büntető kezenek . felelt a műkedvelői átlagnak. Egy szerep- ség hálája feléje is fog fordulni, mint olyan

Ez volna az első fejezet, amely pjnek azonban ajánljuk, hogy jobban vágja iránt, aki ezen par diadalmas kimene- 
bevezetné Magyarország indusztriális be a mondani valóját. Folytonosan a sú- telét megalapozta anélkül, hogy anya- 
jovöiét. Társadalmi életkérdéseink góra nézni, nem nagy virtus. giakban rekonpenz Alva lett volna. Igaz
eirnlmnQ liptóion я hitplintézménv Ami a táncprodukciókat illeti, azok ugyan, hogy az erkölcsi jutalmazásból nemsiralmas listáján a nneiiiitezmeny kjfogásg lano!c voltak> s a nagy. ,ehet megélni, mégha történelmi igazság
meg- megfeneklo szekeret ke e számú közönség hálás elismeréssel adózott is, dehal legalább jólesik.
kihúzni a hínárból. a fáradságot nem ismerő derék táncmes- =  A kedélyes kisbiró. Már több iz-

Egy uj Széchényi kellene, aki temek. ben gunyolóskodtunk afelett, hogy ná-

tünk. neki, aztán boldogan, ujjongva indultam térdre es'em az ágy előtt, átöleltem és a
Valami széditő és édes volt az. A haza. . . A lelkem tele volt mámorral, szájam rátapasztottam az ajkára. . . Édes

testünk eltávolodott egymástól, aztán те- gyönyörrel, a számban boldog édesség melegség öntött el. Visszacsókolt, szinte
gint teljesen összeért és ritmikusan, forrón ömlött szét. Mosolyogva, halkan, kacagva szívta az ajkamat, a karjával átölelte a
újból és újból egymáshoz simult. mentem hazafelé, mintha virágok hulla- nyakamat és magához szorított. . . Gyö-

— Ilyen közel és ilyen messze — nának lábaim elé. nyörű, édes, boldog pillanat volt. . .
mendtam szédülve és mámorosán. Szinte Egy délután megint egyedül voltunk. Egyszer vége volt, vége lett az egész
kész lettem volna ott — a levegőben — Beteg volt. Kicsit meghűlt és az ágyban nek. Mennem kellett, Parisba indultam és

Egyszerre gyengén elsikitotta magát, feküdt. Ott ültem mellette és néztem, az utolsó estén elmaatem h3zzá, bucsuz-
— Szédülök — mondta nevetve — ahogy lehunyta a szemeit és csukott sze- tain tőle.

álljon meg. Le akarok szállni! mekkel fekszik. Aztán egyszerre fölnyitja, — Hajnalban — mondtam — korán
Megállítottam a hintát. Szelesen le- elmosolyodik és melegen édesen villan a hajnalban indul a vonat, 

ugrott és hozzám ütődött. Ekkor elfogott a tekintete szemembe. A kezét simogat- — Isten vele — mondta kezet nyujt-
a mámor és remegve, hosszan magamhoz tam. aztán a karját, amely gömbölyűén, va, de hidegen és gyorsan, szinte bántóan, 
öleltem. A nyakát, az arcát forró csókok- formásán, bájosan feküdt a tarkón. Ilyen volt mindig az utolsó időben A sze
kál borítottam el, mint mikor meleg zá- — Ólaira — mondtam remegő han- т е  közönyösen siklott végig rajtam, szin-
poresső ömlik a tikkadt földre. Lankadtan gon — ha én egyszer beteg volnék s a te elnézett fölöttem, mintha valahol messze 
feküdt a karjaimban és elfúló lélekzettel kórházban feküdnék, vagy máshol, el jön- járnának a gondolatai, 
mondta: ne-e, ideülne-e igy ? Megsimogatná-e a Nekem pedig a fájdalom összeszori-

— Engedjen el . . . maga . . . bo- homlokom a fehér kis kezével? Mosoly- tóttá a torkomat. A búcsú fájdalmas ke-
lond . . . elég volt . . . gott, rám nézett és a tekintetéből meleg serüséggel markolta össze a szivemet.

De mikor engedtem, hirtelen elka- boldogság ragyogott felém. A szivem úgy Sírni tudtam volna és gyötrelmes, haragos 
cagta magát és meglegyintette az arcom dobogott, mintha ki akarna ugrani. Nehéz, düh vágott végig a lelkemen. 
a kezével. Ekkor újra átöleltem és meg- fulladozó, mámoros hangon mondtam : — Egy évig nem foglak látni —
csókoltam a nyakát, a fülecskéjét és az — Claira — édes tudja-e, hogy szép- mondtam fuldokolva és elfordultam, hogy
arcát elborítottam csókjaimmal. A ruhán temberben indulok Párisba ? Fog gondolni ne lássa a könnyeket a szememben. A
keresztül éreztem a testének reszkető те- rám néha? Talán egy évig sem jövök szivemben jeges hidegség ülepedett le.
legét a karjának a gömbölyüségét és a vissza. . . Most már könyörgő, könnyes szem
keblének a lágyságát . . . Most kisiklott — És . . . és . . . mit csinálok én mel néztem. Gyötrődtem, remegtem s csak
a karjaim közül, aztán megint átöleltem addig ? . . . Maga nélkül! . . . tette hoz- annyit vártam, hogy megérintsen a kezé- 
és igy játszotttunk egész délután. . . Már zá lágyan és kérlelően és elborultan né- vei és azt mondja : 
késő este volt, mikor haza jött a család, zett rám. Egy percig hallgattam. Az arcom — Maradj! . . .
Egy őrizetlen pillanatban kezet csókoltam égő forróság öntötte el, megremegtem és Hidegen és közönyösen nézett rám.
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Sí," Suit1". "hSSvÄ* ш ш ш — т — ш — а — а
„komoly dologról van szó,akad mégis min- Rakitován Hajnalka I. o.'n. Maver Teréz _
»Ptí eK.V érti a szobán for- I. о. n. Secosian Sylvia I. о. n Decsov 1ЧТяСГЛГ l ^ o  |> ó  P C  A l l  \ r í
gó̂  ügyet mint azok, akik netalán hoztak Erzsi II. 0. n. Karácsonyi viasz - ángyát К а Г а С 8 0 П у 1
volna valami okos határozatot es apellál. Pfnisz Rózsi II. o. n. 3. Diabelli: Symp-
Rincs közéletünknek oly dolga, amit va- honia. Zongorán négy kézre előadják: Я Г Р Г Н У Р Л Т П Р П V  ?
laki meg nem apellálna. És annyira vere- Polgar Margit k. a. és Pintér Gizella II. •
vé vált már az apellalas eszmeje polgár- o. n. 4. Karácsonyi álom. Kivonat Gár- rr — r
társainknak, hogy ejjel nappal vele álmod- donyi Gézának a Nemzeti színházban 1901 FenVO JOZSef
гяк róla beszelnek, vele es tolotte viccel- ben előadott 3 felvonásom S7inmíívphnl
nek! Mánia ez nálunk.  ̂ Személyek: Pogány szüzek. Balián Jusz- Temesvár-BelvárOS, Mercy Utca 12 Telefon 11 —96

Aminap a hosszú kisbiró dobolt, tina, Kokora Kornélia III. o. n. Papp Irén, ■■....■■■ női felöltők á r u h á z a ..... ....
Több egetverő ügy kidobolasa után, az is Schwall Józsa II. o. n. Napkeleti királyok: „  , , . .  , . , on , ...
dob alá került, hogy a katona vártákát Gáspár: Gecs Ilona II. o. n. Menyhért: Raglan апёо1 Himalaya kelméből 39 k-tol
nem szabad tiz lépésnyire, este megközeli- Zsebscha Dragina II. o. n. Boldizsár: feljebb.
leni. Mert, tette hozzá—itt a kedélyessége Zsebscha Viktoria I. о. n. Karakalem ókori Plüskabát. — — 52 k.-tól feljebb
a hosszú kisbirónak, aki a háromszoros csillagász: Marx Mariska III. o. n. Ordas Seálakin plüskabát — 129
wer da?“ ellenére is közeledik, az meg- vak jós: Szabó Erzsi III. o. n. Ordas ve- Perzsa kabát — 450 ”

lövetik és a p e l l á l h a t  a s ó h i v a t a l -  zetője Rakitován Hajnalka I. o. n. Szűz u  ... .., _  * ” ”
hoz. Nohát nem mánia az apellálás ? Mária: Moser Olga II. o. n. Szent József: AoszlumoK ^  » »

=  A Guttmann-féle uridivatüzlet Schnabel Mária III. o. n. Angyalok: Ba- Bluzok ~  — 3 „ „
fiókja. Temesvárott a Lloyd kávéház mel- gera Paraszkéva III. o. n. Tamás Ilona Szinházi csipkebluzok 10 „ „
lett feloszlik, a főüzlettel egyesül és a he- II. o. n. Pfnisz Rózsi II. o. n. Viola Gizella Szörmegarniturák (boa és muff 22 koro-
lyiség kiadó. Az áruk ezáltal mélyen le- I. o. n. Pásztorok: Hack Kata III. o, n. nától feljebb,
szállított olcsó árban árusittatnak. Julcher Mariska II. o. n. Secosian Korné- _ __ _ _ _

=  Meghívó. A kevevárai áll. s egye- Па III. o. n. Széli Margit I. o. n. Gazdag választék gyermekruhakban.
sületi polgári leányiskola növendékei az =  Nyugtázás. A szegény iskolás A leszállított árak kirakataimban láthatók,
intézet tanári karának vezetése és rende- gyermekek téli ruházatára e hét folyamán
zése mellett f. hó 18- án a Hoffmann befolyt: Theodrovics Vajka 30 к Dr. Klein [Щ 1Щ [Ш таттЩ ]ттат|^татг5]15]|01 
szálló nagytermében az iskola szegénysor- József 1 k., Kucht Karoly 1 k., Dunareana ■
sú tanulóinak felsegélyezésére karácsonyi takarékpénztár r. t. 5 kM Kosár János 10
ünnepélyt tartanak, melyre a n. b. szülő- k., Vlajkovics Péter 2 k., Kuna Jenő 1 k. vghr. sz.
két és érdeklődőket meghívja a tantestület. Götz Henrik 60 fill., Götz Ferenc tímár- í m 7fti.aCi т о п л г

Kezdete este 6 órakor. mester 50 fül., Helyes Ödön 50 fill., Rei- A I  V e i c o l  I l i i  U t5lIIIt5Iiy •
Belépődíj 1 к 20 f, Diák és gyermekjegy jer Károly 1 k , Ferenczházy Józsefné 1 Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
20 fillér. Fehl tüzeteseket tekintet el a jo- k , Ferenczházy József 1 к Dr Red.ger M  LX , ,c ш  §.aB érte|mében ezennel 
tekony célra köszönettel fogad iák es hír- Aladarne 40 fill., Riedl testverek i ., közhírré teszi, hogy az óbecsei kir. járás
lapban nyugtáznak. N. N. N. 40 Dll., FabryGezal  k ,M »n4 bíróságnak 1912 Sp. I. 412/4 évi sz. vég-
Műsor: 1. Karácsonyi hangok. Énekli a rich Vencel 6 fill., Pnbis Ödönné 30 fi •, z^ge következtében Dr. Bartuíov Gáspár
kar. Színen megjelenő kis angyal. Viola N. N. 1 k., Ritomirovics & Rakitován 1 kevevárai ügyvéd által képviselt Dr. Ba-
Gizella I. o. n. 2. Hívatlan vendégek. Ka- k., Egy úrnő s 2 leánya 10 tankötelesnek losga pá] óbecsei lakús javara székelyke-
rácsonyi tréfa 1 felvonásban. Irta Bokor ruhaszövetet adományozott. Ziescnang Lr- vej ецеп 444 ^  32 f. s jár. erejéig 1912 
Malvin. Személyek : Erzsi házikisasszony nő 1 k., Bunda Vazulné egy egész  ̂rend október hó 14-én foganatosított ki elé—
Papp Irén III. o. n. Tél apó Horváth Ilon- leányruha Pincu Kornél 1 k., Ripczó 1st- gĵ gg végrehajtás utján le és felülfoglalt 
ka 111. o. n. Szélvész Kohn Margit III. o. ván 1 k., Keresztes Géza 1 k., Lichtenstein jgQQ kor. becsült következő ingóságok
n. Vihar Klein Györgyi III. o. n. Jégcsa- Dezső 1 k., Karacsay Sándor 1 k., Keve- kukorica nyilvános árverésen ela-
—-----------  ----- = =  vára község 20 k. datnak.
Láthatólag unta az egész jelenetet. Meg- -----------------------------------------------------  , Mely árverésnek a kevevárai kir.
unt is, mint egy játékszert, amit félredo- N v i l t t ^ r  jarasb.rosag 1912 évi V. 806/1 sz. vegze-
bott a sarokba .. Játék volt az egész... ГЧуПШ Я. se folytan 444 kor. 32 f tokekoveteles,
Kisoinfordáltam, mint egy megvert kutya. Kevevára közönségéhez! Addig is, ^ "T a m ita iTs KTösszesen**1119 kor°

mÍg tai'tÓS betegségemből föl nem épülök, J/» ^ érben biróilfJ  már meg4,lapított visszafordultam es ekkor megpillantottam ton Mlondok búcsút személyes jo is- |.;;нсд,г„1, i i, '
valamit a földön. Egy kis, színes rongy- merŐ8eimnek és barátaimnak. mená t ^csomó volt, egy összetört baba, egy sze- R k .... megta.tasara l»iz cvi aec. no 1» napj.
gény megrongált Bi-ba-bó. Az orra bevolt Brock Illés' <>• 9 órája határidőül k.tuzet.k es ahhoz
lapítva, a homloka maszatos, a füle letörve. Лфф»ттф9 9 0 9 Э 0 9 ^ 0 9 9 0 9 9 9 0 9  a. venni szándékozok ezennel oly megjegy-

Dr. Bozseszky Milán
>go es különösen a noke , no e . . . b íróság i szerb h ite s  to lm ács Amennyiben az elárverezendő ingó-

Es úgy éreztem, mitha az egesz vila- ' “  . . , , . ságokat mások ií le-és felülfoglaltatták
S°n csak két ember volna: egy no es irodájában Kevevaran egy gyakorlat- azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
egy férfi. Csakhogy a nő nagy, gyönyörű, ^  у г£ és az e vidéki nemzetiségi ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
isteni, a férfi pedig egy szánalmas kis Bi- , I D N fl II oiirol értelmében ezek javára is elrendeltetik
ba-bó, ami ott vergődik a játszó, édes, ho- nyelvekban jártás 1 К II U It aikai-
tehér ujjacskák között . . . mazást nyer. Kevevára 1912 évi dec. hó 5 napján.

•  I # 8 9 9 9 1 Ф9 Ф$ 9 9 ® Orsó János, kir. bír. végrehajtó.

Sok fe  lö -ést m esíakarlt, ha nagy műkereskedésében szerzi be, értékes műtárgyak, Valódi brill.
п ; л „ JAl/oi t  ékszerek, modem csillárok, valódi perzsa szőnyeget, ezüst ésKäidcsonyi ajándékait сита tágakat,

П  T  г  n  s í  n  Г  П  6 /  bámulatos olcsó, leszállított alkalmi szabott árak mellett vásárolhat.
\ T r n N n r n K  Kepkiállitás e hó 10-től. Szabad megtekintés
\ J  I  L  I l i i  U  L  К  u \  T em esvár-B elváros, M erczy-utca. Telefon 11-77.
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9007/1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatosa r dr. Ghelner Jenő kevevárai 
ügyvéd által képviselt Mayer Károly ho- 
mokosi lakos végrehajtatónak Novakov 
Zsiva homokos! ladós végrehajtást szen
vedett ellen 226 kor. tőke, ennek 1912 
évi szept. hó 2-étől járó 6% kamata 54 
kor. 20 fill, eddigi továbbá 219 kor. 17 j. 
tőke. ennek 1912 évi szept hó 1-től járó 
6°/o kamata és 121 kor. 38 f. költség és 
230 kor. tőke, ennek 1912 évi szept. hó 
1-től járó 6% kamata és 121 kor. 38 fill, 
eddigi ezúttal 22 kor. 30 fillérben megál
lapított valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az alább körülirt 
ingatlanokra az árverést elrendeli és en
nek feltételeit a következőkben teszi közé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Homokos község 252 sz. betétben fog
lalt következő ingatlanok:

A +• 4929 h.sz. Szántó a III. dűlő
ben 2 hóid 1260 n.-öl 382 kor. becsárban

A t- 5902 hrsz. Szantó a dűlőben 
2 hold 678 n.-öl 332 kor. becs irhán.

A t- 7252 hrsz. Szántó a Csibuk dü- 
ПЬэп 2 hold 798 n.-öl 239 кол becsárban

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1913 évi febr. hó 8-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési fe tételek meLett, melyek 
úgy a tUvi hivat abaa mint Homokos köz
ségházánál a hi/aialos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthet ik.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverése^ a fenti 

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kéth irmad ánál 
alacsonyabb óvón nem fognak e.aditni.

5. Árverezni szándé cozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez ieieni.

6. A legtöbbet Ígérj illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénze az általa 
igéit ár megfelelő vagyis l0o/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagy. sávales 
kizárásával az árverés nyomban fo. tatodi л

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyana on naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vé'el- 
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingat.ant 
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 bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi nov. hó 22 én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

676/912 tik , ? sz.

Árverési hirdetmény.
Aluiiroti bírósági végrehajtó az 1881 

évi NX. t.-c. 102 g-а értelmében ezennel 
közhírré tezzi, hogy a fehcriem^lomi kir.

törvényszéknek 1912 évi sz. végzése kö
vetkeztében Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd 
által képvis *!t Laskay Sándor javára 111 
kor. 12 f. s jár. erejéig 1912 évi október 
hó 29 foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 700 kor. becsült 
következő ingóságzk u. m. ló, kocsi szer
szám, zon óra nyilvános árverésen ela- 
ndatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 746/2 sz. végzése 
folytán 111 kor. 12 f. tőkekövetelés ennek 
1911 évi ápr. hó 19 napj. járó 6 % ka
matai és eddig összesen 98 kor. 10 fillér 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig székelykevén alperes lakásán leendő 
megtartására 1912 évi deczemb hó 21 
napjának délutáni 3 érája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
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 felül foglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1912 évi deci. hó 7-én.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

Nyomatott überlau te r-fele könyvnyomdában. Kevevára.



Melléklet a „Kevevára" 48-ik számához.

1141/912 végr. szám.

Árverési hirdetm ény.
Alul Írott bíróság végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel j 
bíV/hírré teszi, hogy a fehérteinplomi kir. 
törvényszék 1912 évi 13051 p. sz. végzé- 
g3 következtében Dr. Ghelner Jenő keve- 
v .rai Ügyv'd által képviselt „Dunareana“ 
t a k a r é k  es hitelintézet r. t. kevevárai cég 
.‘ vára kevevárai lakás ellen 600 k. s jár. 
éráéi? 1912 évi november hó 15 n. fo
ganatosított kielégít % végrehajtás utján 
je és fölülfoglalt és 720 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. m. kukorica nyilvá
nos áryerésen elad ttnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 849/4 számú vég
zése folytán 600 kor. tőkekövetelés ennek 
1912 évi október hó 7 napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 143 kor. 40 f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig a l pe r e s  l a k á s á n  leendő megtar
tására 1912 évi december hó 18 napjának 
d. u. 1 órája határidőül kitiizetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 1C8 
§-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 elrendelteti c.

Kevevára 1912 évi dec. hó 5-én.

7881.-7882/912 t'kvi szám.

Árverési Hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Putriik János fehérteinplomi la
kos végiehajtatónak javára Vukasinov 
György delib.áti iakós végrehajtást szén vé
dett ellen 119 korona tőke, énnek 1912 évi 
augusztus hó 11-ikétől járó 6 % kamata 
45 kor. 20 fill, eddigi azuttal 18 k. 30 fi 1. j 
megállapított, — nemkülömben dr. Putnik j 
Janos ügyvéd által képviselt Milutinovics j 
Vuka vöröstemplomi lakos javára 100 kor. 
tőke, ennek 1911 október 30-ikitól járó 6% 
kamata és 26 kor. 80 fill, eddigi ezúttal 16 
kor. 30 fill, megállapított valamint a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett

az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 146 §-ai alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az árve
rést elrendeli és ezt valamint ennek feltéte
leit a következőkben teszi közé :

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftempi, 
kir. törvényszék területén fekvő Deliblát 
község és V11/193 lapsz. tlkben foglalt kö
vetkező ingatlanok:

1 a delibláti VII/195 lapsz. tlkvben 
felved hrszám nélküli Hutw. 73 Czrna Bara 
Hutw. hat. £00 n.-öl gyümölcsös 120 korona 
be4sárban.

2. Ezen nyilvános árverés deliblát 
községházánál 1912 évi dezz. hó 30 -ik 
napján tk c*. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a .lvvi hivatalban mint Deliblát köz
ségháznál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

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

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°- át készpénz
ben vagy ovadékképés értékpapírban a 
kiküldött kezeihez letepi.

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése utá l számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mi1 ott 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5°/0 kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.1

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 bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi okt. hó 15-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinuss János, kir telekkönyvvezető.




