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Licitálás lefelé.
Az utóbbi időben a kivándorlás

szóló statisztika olyan rémes ada- 
at mutat fel, hogy nem szabad 

‘ áöslegesnek tartanunk a dolog mé
lyére hatni és kikeresni a tömeges 
kivándorlásnak úgy közvetlen, mint 
közvetett rugóit. Azok akik felülete
sen mérlegelik a dolgok folyását, 
kik mindenben a primitívszerüségnek 
a hivei, azok egyszerűen a gazdasá
gi pangásban, iparunk tespedesében 
találják a kivándorlások ily nagy 
mértékben való előmozdítását. A 
nagy munkanélküliség és a kapitáliz
mus szertelen uralkodása azok fölött, 
akik valahogyan mégis munkához 
jutnak, egyre hívogatják, csalogatják 
magyarjainkat a tengeren túlra egy 
szabadabb állam felé, ahol napsuga- 
rasabb az élet, a szociálizmusnak 
tágasabb tere van és az elnyomatás
nak se hire, se hamva nincs. Tán 
később midőn odaérkeznek, szétfosz- 
lanak szemeik előtt az Egyesült ál
lamok felett látott rózsás felhők

T Á R C A .
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Egyet - mást az irigységről.
Sohasem tudom megérteni azokat az 

embereket, kik oly nagyon fölháborodnak, 
ha valaki irigyli őket; pedig ez valójában 
egy felette kellemes érzés lehet annak, ki 
érzékelni tudja az irigyeltség gyönyörű
ségét. Én például mindig örülő neki, s 
mennél több irigyem van, annál büszkébb 
vagyok. A nőknél gyakran találkozunk 
avval a rossz tulajdonsággal, hogy ha ők 
valamelyik „kedves“ ismerősükről nagyon 
elítélően akarnak nyilatkozni, és egyben 
mutatni akarják, hogy az illető mennyire 
rossz akarójuk, azt állítják róla, hogy irigy 
s úgy tesznek, mintha emiatt szörnyen 
bosszankodnának. Távol áll tőlem a gon
dolat, hogy a nőkről rosszakat írjak, de 
annyit be kell vallanom, hogy nagy ha
zugságnak tartom ezért a sértődöttet adni 
és apellálni ellene. Szeretem hallani néha, 
amint egy tisztelt hölgy a másikról ilye
neket mond:

— Nem is gondolja, hogy mennyire

aranyszálai, tán később magukhoz 
térített keserves áron szerzett ta
pasztalatok után belátják, hogy ott sem 
hullatják a mannát az égből, de már 
akkor később lassanként beletörőd
nek helyzetükbe, melyen már úgy 
sem lehet változtatni - még ha újra 
átlépik hazájuk mesgyéjét.

Természeteseid ilyen kommen
tárok mellett, a legegyszerűbb és 
leghathatósabb megoldása a kiván
dorlások beszüntetésésnek a magyar 
ipar fejlesztése, fellendítése és a 
gazdaság nivósabbra való emelése 
volnának.

De hát ne kalandozzunk az utó
piák országába, ezek nem olyan 
eszközök, melyeket pillanatok alatt 
lehet előteremteni, itt mélyreható 
munkára van szükségünk, emberöl
tőkre, évtizedekre, mindezeken felül 
pedig Széchényi Istvánokra, amilye
neket a magyar anyák ritkán szülnek.

E szerint a felületes szem csak 
hipotézisokat állított fel, midőn az
zal akarja megindokolni a tömeges 
kivándorlásokat, hogy gazdaságunk

irigyel engem az az asszony, pedig igazán 
nem tudnám megmondani, hogy mi oka 
rá. Ez utóbbit persze azért teszi hozzá, mert 
vele szerénységéről akar tanúbizonyságot 
tenni. Ilyenkor én illedelmesen s a leg
komolyabb ábrázattal kételkedni merésze
lek ezen utóbbi állítás valódiságában, s 
felteszem a kérdést, hogy miért ne volna 
oka annak a hölgynek, a nagyságos asszonyt 
megirigyelni ? A felelet rendszerint ilyes
féle :

— Azért nincs oka engem irigyelni, 
mert nem vagyok sem szép, sem gazdag, 
sem oly előkelő származású hogy a 
férjem éppen királyi tanácsos, és mi a 
polgármesterei, ki udvari tanácsos ép
pen olyan jó':an vagyunk; ez nem nagy 
dolog, amiért valakit érdemes volna 
annyira irigyelni. A feleletnek ez a máso
dik része azután bő teret nyújt nekem a 
szavak közötti értelem kihámozására és 
én sietek az el nem mondott mondottak
nak a következő értelmet adni, ami talán 
legközelebb áll az én tisztelt hölgyem 
érzelmeihez. Őszintén így fejezné ki magat: 
„Hogy irigyel engem, azt nagyon jól tudom 
megérteni, hogyne irigyelne, mikor az ő 
férje egy szegény hivatalnok, akivel a

és iparunk rendszertelenek, mert 
azok rendes mederbe terelése még 
merő ábránd. Az indokok alaposak 
és megütik az igazság mértékét, de 
mivel azokon nem lehet segíteni 
azzal, hogy helyreállítsuk, tehát 
olyan rugókat kell találnunk, melyek 
elütésén tudunk segíteni.

A kivándorlást kényszer eszkö
zökkel kell megakadályozni szól az 
intenziven gondolkodó elme, a búvár, 
a vizsgáló szem. Törvényeket kell 
életbe léptetni, amelyek vissza szo
rítják, amelyek dresszirozni fogják 
a kivándorlás féktelenül romboló 
veszedelmét és akarva, n.em akarva 
kénytelenek itt maradni.

Törvényeket kell alkotni a ki
vándorló ágensek kigyomlálására, 
üldözni kell őket a megfenyités min
den módjával, hogy elejét vegyék 
még idejekorán munkájuknak is.

Igaz, hogy mig a Széli kormány 
ült törvényt felettünk és még ő ve
tette volt az alapját annak az üdvös 
intézkedésnek, amely a hogyan, úgy 
mégis visszatartja a garázda csábitó-

polgármester szóba sem áll, az én férjem 
királyi tanácsos, ki a legelőkelőbb férfiak
kal is intim barátságban áll. Én a legelő
kelőbb társaságokban fordulok meg, ruhái
mat Pestről vagy egyenesen Parisból 
hozatom, melyek mindig a legújabb divat 
szerint készülnek, ő pedig a tíz év előtti 
divatot követi s amellett erős a gyanúin, 
hogy maga készíti ruháit. Éppen, hogy 
nem vagyok sokkal szebb mint ő ( de azért 
mindenesetre szebb vagyok) de viszont 
mennyivel elegánsabb s előkelőbb meg
jelenésű vagyok“. . . Ilyen módon lehetne 
azután az ő gondolatait hasonló mederben 
tovább szőni. Bennem pedig az a határo
zott meggyőződés kezd kialakulni, hogy 
ennek a hölgynek nem is esik olyan rosz- 
szul ez az irigykedés. De nem is tudom 
elitélni őt, amint ez neki jól esik, amint 
hogy magamnak is jól esik. S ha hatal
mamban állana az emberek érzelemvilágát 
megváltoztam, úgy intézném ezt, hogy 
azokat az embereket, kik oly nagy élve
zetet találnak abban, ha hízelegnek nekik, 
úgy alakítanám át, hogy a rájuk való 
irigykedésben találjanak nagyobb gyönyö
rűséget. És igy sokkal logikusabbak len
nének az érzelmek.
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kát ocsmány munkájuktól, egyesegye- | 
dűl neki köszönhetjük, hogy a ma
gyar földet még magyar, avagy, higy  j 
általában ember lakja. De vessünk 
egy pillantást, hogy mennyivel húz- j 
ták azóta összébb a hurkot a mani
pulálok nyaka körül, hogy egyáltalá
ban szigoritották-e azokat a törvénye
ket, amelyeket a Széli kormány hozott 
és ha szigorították is, mennyiben és 
milyen utóhatással.

Nem játszók - e ki úton - útfélén 
ezeket a törvényeket, nem teleped
nek-e napról napra újabb meg újabb 
kivándorlási agitátorok, titokban pro- 
pogandálók, de mondjuk ki magya
rén, csábítók, hazánk minden egyes 
részeiben.

És ők dacára a törvényeknek 
unos- untalan egész ungenirt folytat
ják a jövedelmező aknamunkát. És 
itt ismét a statisztika szomorú ada
taival jövök. Szabolcs megyében hány 
katonaköteles egyénnél lett к i к i á- 
l i t v a :  A m e r i k á b a !

Mondjuk, hogy olykor - olykor 
utoléri őket a nemezis, mert a kormány 
nem huny szemet ténykedésük fölött, 
kellemetlenséget okoz a különféle 
kivándorló társaságoknak és ami ép
pen szintén nem ritkaság, a sajtó 
őrködő szeme is nagyon gyakran a le
csap rájuk. Ez sok nehézséget gördít 
munkájuk elé, de egyik sem ül ösz- 
szetett kezekkel.

2. oldal. _________

Mert: miért és kinek szokás híze
legni ? Rendesen valami titkolt célzat lap
pang a hizelkedőben. Valami anyagi előnyt ( 
akar magának szerezni, szépeket mond, : 
mert protekciót remél, vagy az illető ke- j 
gyeibe akar jutni, mert hiú rá. hogy elő- j 
kelő emberek társaságában fordulhasson 
meg és ezer más ilyen apró oka van a hi- 
zelkedőnek. Azt természetesen nagyon jól 
tudja hízelkedő úr, hogy közönnyel nem 
jut semmire, hanem a kiszemelt egyének 
figyelmét csakis az iránta való érdeklődés
sel tudja maga felé irányítani. Ennek pe
dig legegyszerűbb módja, ha az illetőről 
mindig elragadtatással beszél, szépeket 
mond neki, mert tudja, hogy mindenkinek 
Achilles sarka, melyen át legkönnyebben 
meghódítható, ha dicsérjük őt. De inig egy 
józan embernél evvel nem megy sokra, 
addig a túl hiúaknái gyönyörű eredménye
ket képes elérni. A gondolat és a beszéd 
közt körülbelül ilyen klilömségek vannak. 
Hízelkedő úr igy beszél: „Uram, én telje
sen meg vagyok győződve és amint sze
rencsés voltam tapasztalni a közönség óri
ási többsége is feltétlenül hiszi, hogy az 
ön szellemi kiválósága nem lesz hatásta
lan a mai irodalom kifejlődésére, s ha kí
vánja, hogy egészen őszintén fejezzem ki 
magam, azt merném állítani s ez az én 
legbensőbb felfogásom, hogy a mai iroda
lom határozattan magán fogja hordani, az 
ön egyéniségének oly jellegzetes bélyegét“ 
és igy gondolkodik: Ez egy ostoba sza
már, kinek hóbortja, hogy irodalmár le
gyen, pedig jobban tette volna, ha patikus 
segéd marad egész életén át, legalább nem 
rontaná meg az emberek irodalmi ízlését.

De mit tehetnek eme uj, provo
káló furfangosságok ellen, hogy ők 
licitálnak leifelé ? Nem régiben még 
125 koronába került a hajójegy, most 
már redukálták 105-re. Kell - e en
nél még vaskossabb csábítás és a 
törvényeknek itt már le van téve 
a határkő, itt már nem tehetnek 
semmit. Minnél jobban szigorítják a 
kivándorlásra csábítók büntetését, 
annál több energiával dolgoznak ők 
azok kijátszásán. Itt már a mai tör
vények lesújtó szava nem jelent sem
mit, elhangzik hatástalanul a nagy 
semmibe, amit más néven világűr
nek neveznek.

Licitálnak lefelé és mint a hié
nák ráfeküdnek a mi szegény ma
gyarjainkra, akik bármilyen szegé
nyek is legyenek, a kivándorlás 
halálmadara viszi őket, mert 105 
koronájuk még mindig van, viszi őket 
a tengeren túlra, szabadabb állam 
felé, ahol napsugarasabb az élet, a 
mezők liliomai szebbek, illatosabbak, 
mint a szegény magyar földön és 
mi egyszerre csak azon vesszük ész
re magunkat, hogy idehaza nem 
marad csak tót, oláh és szerb.

„KE VE V Á R A “.

H Í R E K .
=  Uj közigazgatási gyakornok. Te-

mes vármegye főispánja J o a n o v i c s  Sán
dor, a verseczi járásban eddig működött 
A1 in á s у Andor közigazgatási gyakorno-

Akinek pedig a politika a hóbortja, annak 
is tud valami szépet mondani hízelkedő 
úr. Ennek a politikai méltóságos úrnak 
azt mondja, hogy tündöklő csillag a poli
tika egén, ki képes lesz a nemzetet egész 
új irányba vezetni, ahol biztosan megta
lálja boldogulását. Hogy még nem kapta 
meg a titkos tanácsosságot, azt csak mások 
áskálodásainak köszönheti, kik félnek, hogy 
ragyogásával elhomályosítja az ő csillag
jukat. Erről a méltóságos úrral pedig azt 
gondolja, hogy politikai stréber, ki csak 
azért lett udvari tanácsos, hogy elhallgat
tassák, s végre lemondjon főispáni álma
iról. Ezeket és ilyeneket szokott hízelke
dő úr mondani, ezeket és ilyeneket gon
dolni. Szóval — nem nehéz kitalálni — 
sohasem azt mondja neki, hogy mit tart 
felőle, hogy milyen az illető a valóságban, 
hanem olyan képet állít eléje, amilyen az 
csak szeretne lenni, de hízelkedő úr avval 
átitatja, hogy már a valóságban olyan. Vi
lágos tehát, hogy sokkal kevesebbet tart 
róla, mint amennyit állít.

Már pedig ez a tény egyáltalán nem 
alkalmas arra, hogy az illető keblet hol
mi titkos gyönyörűség dagassza, mert ha 
gondolkodása hiúságán túl is terjed, be 
kell látni, hogy egy nevetségessé tett báb. 
akinek addig mondanak szépeket, mig az
ért valami ellenszolgáltatásra van kilátás, 
ha az megszűnt, akkor a körülhizegett úr 
is a közönséges halandók sorába lép. El
lenben az irigyeltség az már egészen más 
érzés: fokozza az önbiszalmat, s bár
mennyire próbálja az irigy az értékemet 
lealacsonyítani, kisebbíteni, minden tetté
vel csak azt mutatja ki, hogy én bizonyos

kot hozzánk a kevevárai járási szolgabi- 
rósághoz helyezte át. Állását a napokban 
fogja elfoglalni.

=  Generálisok és vezérkari tisztek. 
A múlt héten szokatlan, nagy számban 
időztek községünkben magas rangú kato
nai tisztek, akik környékünkön terepta- 
nulmányozásokat végeztek. A mintegy 40 
főt számláló tiszteket ugyanannyi privat
diener kisérte utjokban. Volt közöttük 
hadseregünk minden árnyalatából való. 
Különösen sok nézőközönsége volt a vö
röscsikós nadrágú generálisoknak, akik 
lehettek vagy 6 - 8-án. Itt volt maga a te
mesvári hadtestparancsnok Zweienstammi 
M e i x n e r  Ot t ó  is, aki Despinits Áron 
nagybirtokosnál volt elszállásolva. A 
többi tisztnek is több kiváló polgártársunk 
vendégszerető hajléka nyújtott barátságos 
otthont. A tisztek 3 napi itt tartózkodá
suk alatt testületileg a Hoffmann szálloda 
nagytermében étkeztek. Szállodásunk min
dent elkövetett, hogy a magasrangú ven
dégek megelégedését kiérdemelje, ami tel
jes mértékben sikerült is neki.

=  Tanfelügyelői látogatás. Az el
múlt hétnek három első napján községünk
ben tartózkodott Mo l n á r  József verseci 
kir. tanfelügyelő. Meglátogatta úgy a pol
gári, mint az elemi iskolákat. A látottak 
és hallottak teljes mértékben kielégítették, 
aminek nyílt kifejezést is adott. Az egyes 
tantárgyakban tapasztalt alapos tudás, a 
magyar nyelv hathatós térfoglalása és a 
hazafias szellem fejlesztése körül konsta
tált kiváló eredmény, különös megelége
désére szolgáltak.

Megtekintette az újonnan épülő köz
ponti elemi iskolát is, amelynek nagysza
bású és inpozáns volta teljes tetszését 
nyerték meg.

tekintetben föllötte állok s csak öntuda
tomba hozza egyéni kiválobbságoinat s 
fölényemet. Sokkal több őszinteség is van 
az irigykedésben, természetesen csak an
nak a részére, ki a szavakon túl is képes 
valami értelmet kihámozni. Ha engem va
laki irigyel és amellett őszinte akarna len
ni : azt mondaná nekem.

— Én elismerem, hogy te több vagy 
mint én és ez engem nagyon bosszant, 
mert nem tudok belenyugodni abba, hogy 
téged, ki valamikor ép annyinak számítot
tál mint én, ma már sokkal kiválóbbnak 
tartanak, s mivel látom, hgy addig én fel 
nem emelkedhetem, szeretnélek onnan le
szorítani, csakhogy megint olyan légy 
mint én vagyok“. Ennek az állításomnak 
valódiságáról nagyon könnyű meggyőződ
n i: tessék csak a saját bensőjükben ta
nulmányozni ezeket az érzelmeket, ftzután 
pedig leírni őket, de egészen őszintén 
megokolva azoknak keletkezését, Alig hi- ’ 
szén, hogy nagy külömbség lesz a kettő kö
zött. S hogy az igaz, amit elmondtam, azt 
egyszerű kérdésekkel is világosan látni 
lehet. Miért szokás valakit megirigyelni? 
M2rt £[az!íaö és én nem vagyok az; mert 
előkelő, én pedig egy igénytelen kis em
ber vagyok; mert az ő szellemességét min
den társaságban elismerik, az én hallga
tásomat pedig bölcsességnek sem tartják. 
De ha én vagyok a gazdag, ha én vagyok 
az előkelő a szellemes társalgó, akkor ha 
vannak irigyeiin csak dokumentálják az én 
előnyeimet s elismerik fölényemet. Annál 
pedig alig van kellemesebb érzés, ha lát
hatjuk, hogy mások mily sokra tartanak 
bennünket. Törkényi Arnold.
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== Hittani vizsgák. A helybeli pol
gári és elemi iskolákban a gör. kel. román 
tanulók hittani vizsgája pénteken délelőtt 
8 órakor volt, amelyen B o l d v i n a  Már
kus dolovai lelkész elnökölt. Saberka Izi
dor hitoktatónak a tanév folyamán kifej
tett nagy szorgalma eredményesnek mu
tatkozott.

A róm. kath. vallású tanulók hittani 
vizsgája június hó 4.-én lesz, amelyen Schel- 
ling József székelykevei plébános fog — 
mint püspöki kiküldött — elnökölni.

A gör kel szerb vallású tanúlék vizs
gáját az elmúlt szerdán kellett volna meg
tartani, de közbejött akadályok miatt 
egyenlőre bizonytalan időre elhalasztották.

— Épül a pancsovai kevevárai vo
nal. Mint értesülünk, a fenti vasúti vonal 
megépítéséhez még e hó folyamán hozzá
fognak. A napokban érkezett Pancsovára 
a munkálatokat vezető mérnök is. Elég 
soká húzódott már úgyis ezen ügy, itt az 
ideje, hogy végre - valahára dűlőre is jus
son. Öt - hat év óta egyebet sem hallunk, 
minthogy ekkor és ekkor kezdik meg 
az építést s a végén mindig az sült ki, 
hogy az egész nem igaz. Mostani hirünk- 
ket is csak a pancsovai lapok utján nyert 
értesülésünkre alapítjuk. Ha a pancsovai 
hírek alaptalanok, akkor a mi híradásunk 
is tárgytalan.

== Polgári iskolai majális. Az idő
járásnak gyakori kedvezőtlensége dacára, 
végre mégis — engedve az ifjúság óha
jának és lelkesedésének — megtartatott 
az igazgatók és tanerők vezetése mellett 
a polg. fiú és leányisk. majális.

Amidőn már az ifjúság hangulata 
mondhatni legjobb volt és szülők és ven
dégek nagy száma igyekezett kifelé az er
dőbe, váratlanul meglepte őket egy hir
telen jövő zápor, mely elől a mulatók 
nagy része bőrig átázva, a sátrakba me
nekült ; némely része pedig hazafelé szál
lingózott.

Ezen jelentéktelen meleg eső után a 
kedélyes vigalomnak mégis rövid időre rá 
a vár alatti Lazarovics-féle vendőglőben 
látjuk folytatását.

Itt azután cigány-zene mellett a szé
pen parkírozott s némileg fedett kerthely
ségben zavartalanul folyt tovább a tánc 
és vigalom, az éljenezések, levegőbe eme
lések és az ifjúság örömének egyéb vál
tozatos nyilvánulásai esti 9 óráig. Ekkor 
következtek ismét éljenezés kíséretével a 
felvonulások és indulás hazafelé.

Konstatáljuk egyébként, hogy elte
kintve ezen nyári eső csekély bőrig ázá
sától, az idei majálison is, mint más évek
ben, mondhatni lélekemelőén kedélyes volt 
az ifjúság öröme.

Kívánjuk, hogy a magyar szellem és 
magyar dalon lelkesedni tudó ifjúság 
ezen öröme a jövőben mindinkább foko
zódjék.

=  A tanítói fizetésrendezési törvény 
szentesítve. Még a tél folyamán az ország- 
gyűlési képviselőház állal letárgyalt tani; 
tói fizetésrendezési törvényjavaslatot Ö 
Felsége a napokban szentesítette.

Sok ezer tanító várta már szivszo- 
rongva ezen hirt. Most már rövidesen 
hozzálátnak majd a január l.-e óta visz- 
szamenőleg esedékessé vált összeg kifize
téséhez. Az államiaknál ez elég gyorsan 
fog bekövetkezni, de nem úgy a más jel
legű iskolák tanítóinál. Itt a szükséges 
pótköltségvetések elkészítése, azok jóvá
hagyása még jó ideig próbára fogja tenni 
a tanítóság türelmét. Node vigasztalhatja

őket az a tudat, hogy akkor egyszerre 
annál nagyobb összeghez jutnak.

=  Öngyilkosság. В á g у a Ferenc a 
cs. és kir. 24. vadászzászlóalj főhadnagya 
a múlt héten Budapesten egy szállodában 
revolverrel öngyilkosságot követett el és 
a szenvedett sérülésekbe belehalt.

Bennünket annyiban érdekel ez a 
hír, mert nevezett még nem is oly régen 
a helybeli 28-as vadászoknál szolgált. 
Községünkben egyes családok igen ked
velték s ezeket bizonyára fájdalmasan 
érinti halálának híre. Valószínű, hogy 
anyagi zavarok miatt követte el végzetes 
tettét.

— A megjutalmazott tehénpásztor, 
halála. Az elmúlt év tavaszán községünk
nek 46 éven át hűséges tehénpásztora 
О b e i Ilia 100 korona jutalomban része
sült, amelyet nagy ceremóniával F á b г у 
Géza járási főszolgabíró a községi képvi
selő testület jelenlétében adott át.

A ritka hosszú időn át volt tehén
pásztort tegnap délelőtt temették. A ki
tüntetés óta folyton betegeskedett, mig 
tegnap a halál utói érte. A hű és ismert 
pásztor elhunytál mindenki sajnálja.

=  A budapesti Állatkertnek hat 
elefántja van. Sehol más állatkertben en
nyi nagy állatot együtt látni nem lehet. 
Ezek közül az egyik a hihredt óriási 
„ Sz i a  mtt, amely időnkint dühöngeni szo
kott; A ttKuba„,  amely hátán körsétára 
lehet indulni, a szelíd „B^ébi“ ; a félig 
kinőt most 7 éves „Traján“ szinte lovag
lásra van betanítva ; a 6 éves „Fatuma“ 
még iskolába jár, kicsit nehezen tanul és 
nem szereti, ha a nyerget a hátára teszik. 
Legérdekesebb a hároméves „N e 11 i“ Ezt 
az állatkert ajándékba kapta, mert beteg 
volt. Az elmúlt télen hideg istállóban tar
totta régi tulajdonosa a cirkuszban és csuzt 
kapott. Az állatkert igazgatója rendszeres 
gyógykezelést rendelt neki. A fővárosi 
Artézifürdőből naponta vizet hozatott, és 
fiirösztette, Jencse-féle flujddal dörzsölte, 
azután bepolyáztatta, hogy izzadjon. Két 
hét múlva Nelli kisasszony vígan ugrált 
és szaladgált. Ez a kis elefánt, ha teljesen 
felépült, könyvtáros lesz az állatkertben. 
Kis szekeret fog körül húzni a délelőtti 
órákban és ezen szép könyvek lesznek, 
amiket kölcsön vehet mindenki, aki ott 
olvasni akar. Ez a mozgó könyvtár ter
mészetesen kellő ellenőrzés alatt fog állni, 
nehogy valami buzgó olvasó elemelhessen 
egy pár könyvet az Állatkertből.

=  Az állatkerti tó. A budapesti ál
latkert egyik legsZ3bb részlete a tó kör
nyéke. A madárház, a pálmaház, az ak
várium és a kis sziklahegy fogják körül, 
mely utóbbiról meleg időben állandóan 
vízesés szökik alá. A tavon sok szép vi- 
zimadár látható s ezek között legfeltűnőbb 
a rózsaszínű flamingók csoportja. Igen 
szép az akvárium és a pálmaház belseje, 
ahol egyrészt eleven tengeri és édesvízi 
állatokat, másrészt gyönyörű forróvidéki 
növényeket lehet látni.

=  29.000 látogató. A budapesti Ál
latkert mint az elmúlt évben, ez idén is 
rendkívüli látogatottságnak örvend. A két 
pünkösdi ünnep alatt 29.000 látogatója volt. 
Igaz, hogy úgy a székesfőv. Tanács, mint 
az Állatkert igazgatósága mindent elkövet, 
hogy a közönség ott üdülhessen, sok szé
pet láthasson és az állatok nagy sokasá
gában gyönyörködjék. Esténként hangver
senyek és kivilágítások a tavon fokozzák 

I a látni valók szépségét.
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321/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. - c. 102. § - a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. 
járásbíróságnak 1913 évi számú végzése 
következtében Dr. Lekics Illés ügyvéd ál
tal képviselt Behr András javára 64 K. 
26 f. s jár. erejéig 1913 évi május hó 8 
án foganasitott kielégítés végrehajtás út
ján le és felülfoglalt és 1040 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. lovak, kocsi, 
kád, kukoricza, stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi V. 532/1 számú vég
zése folytán 64 kor. 36 fill, tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi január hó 22 napjától já
ró 5 % os kamatai, és eddig összesen 75 
kor. 20 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig kevevárán, alperes háznál 
leendő megtartására 1913 évi junius hó 
10 napjának délután V2 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881: LX, 
t. c. 107 és 108 - ai értelmében kézpénz* 
fizetés mellet, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek vo'na, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kevevára 1913. május hó 26 - ik napján.

Gurits Lajos, kir. jbir. végr.

124 és 154/1913. végr. szám.

árverési hirdetmény
Alulirot bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t . -c 102. § - a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a budapesti és 
fehértemplomi kir. törvényszéknek 1912 
évi számú végzése következtében Mautii- 
ner Ödön budapesti és Hübsch János ke
vevárai czég javára ellen 104 K. 53 f. és 
1352 K. 68 f. tőke és jár. erejéig 1913 
évi február 17-én március hó 1 - én fo
ganasitott kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 605 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. bolti árúk, 
fűszer és állványok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai király 
járásbíróság 1913 V. 238 és 287/3 számú 
végzése folytán 104 k. 53 f. tők, ennek 
1913 évi januát hó 1 tői járó 6 °/0 kama
ta és 55 kor. 20 f. költség erejéig Mauth- 
ner Ödön czég javára, - 2/. 1351 K. 68 f. 
tőke, 1913 évi február 4- tői járó 6 % 
kamatai és 194 K. 77 f. költség erejéig 
Székelykevén alperes üzleti helyiségében 
leendő megtartására 1913 évi junius hó 
7-ik napjának d. u. 4 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozó 
hzennel 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 fel ül foglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi máj. hó 22-én.
Gurits Lajos, kir. bir. végreha
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144/1414 vfVr S7ám nemkülönben a csatlakozás kimondásával Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki-
14«/lHid. vegr. szám. Minca Lázárt illetett >/, részre Löwy Ka- zarasaval az arveres folytatódik.

Á rv e ré s i  h i r d e tm é n v .  roly javára 134 К. 30 f. töke, ennek Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
Alulírott bírósági végrehajtó az 1861. ^ “f ilf  k ö l £  ugyanaz faváía részletben és pedig elsőt az árvés jogerő-

. . 1 y f n 1П9 8 - я pitéimében ezen- es dö nih koltseg» ugyanaz javma emelkedesetol számított 15 пар a má-
ne! közhírré teszt hogy áz aradi kir. ]á- 30 K. tőke és 22 K. 80 f. költség Zzurzso- 8odikat ugyanazon naptól számított 45 nap
rásbiróságnak 1913 évi számú végzése van Milirat illetett /2 részre Dr. Rediger alatt minden egyes vételári részlet ntán 
következtében Dr. Groszman Alfréd ügy- Aladar javara 155 kor \oke’ e™®k , az árverés napjától számított 5% kama- 
véd által kéDviselt Bing Ede javára 250 október 10 tol jaro 5 /0 os kamata 48 tokkal együtt a kevevarai m. kir. adóhi-
К 2(Г1 Г Г  .ré |« e i r a  évi február kor. W í  И 1 « 1 »  ■ ..Ч * »  b'8»“  vuttlnúl lífi.Hni.
bú 27 én foganaeitotl kielégilés végrehaj- ™ u d t t t ^ v é g e t t  a z 1881 évi LX.' 7- V«vő köleles eladod ingatlan!

З в й л й —  u  = ! , s - Ä - Ä s a  s x “ ,оге” ге
í ^ 7Sé4p0folvtán 350 К 20 f tőkekövetelés a ftemplomi kir. törvényszék területen fék- 8. A tulajdonjog a vételár és kama-
ennek  ̂ l í l l é v i t t ^ h o Ä S  járó vő Deliblát község VI. 1408 e stik b en  tainak teljes lefizetése után fog vevő ja- 
r %  os9\ a 2 t a Ji "eddig  összesen J144 W a lt következő ingat anok Ж  hrsz. vára hivatalból bekebeleztetni.

L s l e k '  Ä  a £  reTnflaktán S a n  S M l Z  У Й Ж  Ä  «evevára 1913 évi ápri.is hó 27 - én
leendő megtartására 1913 évi junius hó ^ ‘З'^ЗЗ^К. becsarban 250 hrsz. 226 stb. Hajdu János, s. k. kir. járásbiró.
9 пяпНпяк d u  3 oráia határidőül hat 272 ol szollo 266 K. becsarban, 260
kitüzetikWés ahhoz a venni szándékozó К í. 6 5 fill, hat 12(Ю n.-öl I. oszt szántó A kiadmány hiteléül:
hzennel oly megjegyzéssel hivatnak meg joOO „ ö f ' o s z ^ O O  kor Lcsárban Dinusz János’ kir' telekkönyvvezető. 
Í“x yt.a« .e7on7eés ind 0§1°érteTmében k é / 260 hrsz 226 stb. hat 1000 n -öl III о, к ------------------------------------------------------

szüks^eseté^^ec^sáronatófu^fognakada^t hat. 800 n T sz ö íö  640 kor. becsárbam f  ШйЬе1у8ГЛЬеП $
Amennyiben az elárverezendő ingó- 2. Ezen nyilvános árverés Deliblát •  , r _ •

ságokat mások is le és felülfoglaltatták községházánál 1913 évi julius hó 21 J  m indenfele e s z a k m a i )  a #
és azok kielégítési jogot nyertek volna, napjának d. e. 9 órakor fog megtartani ф vágó m unkálatok a l e g -  #
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § jelen árverési feltételek melyek úgy а ф %
értelmében ezek javára is elrendeltetik. tlkvi. hivatalban mint Deliblát község- Ф n a g y o b b  szakértelem - +

Kevevára 1913 évi máj. hó 17-én. órák all.lt bárki Ш 1 •  m e | e lk é sz ít te tn e k . $
Curfls Lajo., liir. I.ir, v.graha s. A kikiáltási á, a bacár. .  ОЬеГЙЦЙГ № Ш .  !

, 4. Ezen nyilvános árverésen a fenti _______________________ ____________
3481/913 tlkvi szám. ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- '

írunrnoS kirrlntmnnuí l/iurtnot nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar- 496 1913. végr. szám.
Árverési hirdetményi kivonat. madánál alacsonyabb áron nem fognak x _ . .  щтШтЛтЛштлжвтяя

. . . . .  . . . . .  . . ... eladatni. АГУВГВ51 ШШвППвПУ»A kevevarai kir. jbirosag mint tlkvi.
hatóság Dr. Abonyi Henrik ügyvéd által . 5. Árverezni szándékozók tartoznak Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
képviselt Krsztu Szpaszoje homokosi lakos az ingatlanok becsáranak 10/0-át kész- £vk ^Х t.-c. 102. § -a  értelmében ezen- 
végrehajtónak Minca Lázárné szül. Ivács- pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött nel közhirré teszi, hogy a kevevárai kir. 
kov Rachel delibláti lakos végrehajtást kezeihez letenni. járásbíróságnak 1913 évi Sp. II. 69/2 szá-
szenvedett ellen 723 K. 64 fill, betétbe 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő mú végzése következtében a nagybacske-
helyezendő tőke, 20 K. 60 fillér, eddigi, köteles nyomban a bánatpénz az általa reki kir. kincstári ügyészség által képviselt
ezúttal 22 K. 30 fillérben megállapított, Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegásziteni ha M. kir. kincstár javára székelykevei alpe- 
valamint a még felmerülendő költségek, eme kötelezettségének eleget nem tesz res ellen 52 kor. 44 f. s jár. erejéig 1913 

—— — — — — — —— — — — — —— — _ _ _  április hó 11 én foganasitott kielégi-

Parfümerie „HBZ“ illatszertár. és 700 kor. becsült következő ingóságok,
** u. m .: 2 ló, szerszám, czimbalom nyilvá-

Háztartási, kozmetikai és kötszerészeti cikkek nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. nos árverésen eladatnak.
... B u d a p e s t ,  Vili. Losonci utca 13. Z Z I Z Z Z Z Z  Mely árverésnek a kevevárai kir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- járásbíróság 1913 - ik évi V. 433/2 számú
R e k l á m u n k  ó r i á s i  e r e d m é n y e .  végzése folytán 52 kor. 44 fiiiér tőkekö-

J  veteles, ennek 1913 évi február ho 13
Újabb reklámakcióra ösztönöz, melynek nyomán tisztelt közönségünknek még na- napjától járó 5 % os kamatai, bíróilag 

gyobb és szembeszökőbb előnyöket biztosítunk. mar megállapított költségek erejéig Alpe-
# . res Székelykv lakásán leendő megtartására

Ú j a b b  e l ő n y a j á n l a t u n k :  iÄ ffiiK Ä V A Ä S
1 csoport 2 korona 5« lillé r (19 da rab .)  S t i C A S f ' g S í t

1 drb. üvegtégely francia arc- és kézfinomitó, 1 drb. francia szappan (bármely il- h e. 107 és 108 §-ai értél-
latban.) 1 üveg francia parfüm (bármely illatban). 1 üveg francia brillantin (bár- meben készpénzfizetés mellett a legtöbbet
mely illatban.) 1 könyv (60 lap) angol pouderpapir. 1 drb. Heider-féle fogpor ígérőnek szükség esetén becsáron alul is
1 drb. francia fogkefe (csontnyélall.) 1 csomag amerikai Shampoon hajmosópor. elfognak adatni.
1 üveg valódi .Johann Mária Farina kölnivíz. 10 drb. szekrény - és ruhaillatosi- Amennyiben az elárverezendő ingó
tó (francia Sachet - lap.) ságokat mások is le - és felülfoglaltatták

összesen 19 darab 2 korona 50 fillérért. és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
Portó 50 fillér. (Lehet bélyegekben is). Ha fenti cikkek a hirdetésnek ?zen arver^s az 1881. évi LX. t.-c. 120 §.

meg nem felelnek, a pénzt vissza adjuk. — Szállítások naponta eszközöltetnek. értelmében ezek javára is elrendeltetik
Tizenhat oldalos illatszer és háztartási értesítőnket kívánatra ingyen és bérmentvp ^küldjük. ueimentve Kevevara 1913 évi máj. ho 23 napjan.

. — 1 1 ..................... - ......... - Orsó János, kir. bir. végr.
Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


