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TÁRSADALMI HETILAP.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p .

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Helyben egész évre 9 kor. 60 f.. fél év ié  4 kor. 80 f., negyed évre 2 kor. 40 f. 
Vidtkre я я 19 korona, „ „  5 korona, „ „ 2 kor. 50 f.

— Egyes szám á ra : 20 fillér. —

Felelős szerkesztő: 
JAKABFY ERNŐ D”

Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
O b e r l ä u t e r  R ó b e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA, 
szerkesztőségére intézendők.

lyen röviden foglalkozni.
Hogy egészen őszinte legyek az 

ember ha kocsin akar a hajóállomásra 
kijutni, hát legalább is egy szentmi
sét kell fizetnie, hogy valahogyan 
élve, esetleg még ép oldalbordákkal 
is kiérjen.

Az út amellett, hogy tengelyig 
érő sár boritja, olyan kivájt olyan 
hepe-hupás, hogy kocsi alig vergőd- 
hetik át rajta. A Csikajáig még csak 
valahogyan el lehet jutni, mert bár 
ez az ut sem valami ideális, s nem 
kívánom senkinek-még ellenségeim
nek sem-hogy végigkocsizzék egyné
hányszor rajta, mégis Isteni ahhoz 
az úthoz képest, amely onnan a hajóál
lomásig vezet. Isten őrizzen minden 
embert azoktól a kínoktól amiket vé
gig kell szenvédnie azon az úton, 
amig-esetleg még élve-el tudja érni 
a hajóállomást.

Pedig igazán nem volna nehéz 
ott egy rendes utat késziteni: Az 
útalap olyan jól van elkészítve, hogy 
egy kevés kavicsozással ott egy eslő- 
rendű utat lehetne csinálni: — Csak 
egy kis humánus érzék és egy kis

jóakarat kellene hozzá . . .
No de haggyjuk a satirát, beszél

jünk egy kissé komolyan a dologról.
Kevevára tudomásom és mindan

nyiunk tudomása szerint elsősorban 
kereskedelmi, különösen pedig gabo
nakereskedelmi gócpont. Már pedig 
a kereskedelem elsősorban a közle
kedési utaktól és azok használható
ságától függ.

És mit látunk?
Homokbálványosról, de még De

li blát, Homokos, Gálya, sőt — hor- 
ribile dictu — megfelelő út hijján 
— különösen nagyobb vízálláskor — 
még Keveváráról is Pancsovára vi
szik a víziúton elszállítandó gabonát.

— Hát nem szégyene - e az ilyen 
állapot Kevevárának!

Van teherkikötője, ahol csak ak
kor lehet rakódni, amikor a vízállás 
megengedi. Van személykikötője, 
ahová olyan gyalázatos út vezet, 
hogy az embernek kirázza a lelkét 
amig kiér! . .

Igazán lehetne és joggal elvárha
tó volna a község vezetősége részé
ről, hogy ezt az útvonalat ha más

Egynéhány szó a hajó
állomási útról.

(— r.) Tudjuk, sőt elismerjük, 
LSSprnindent egyszerre megcsinálni, 
mSzú évtizedek mulasztásait egy- 

,;e^rre pótolni — a község anyagi 
jólétének megingatása nélkül — nem 
nagyon lehet.

De amikor ezt a tényt elismer
jük, nem akarjuk azt állítani, hogy 
most már többet nem lehet, vagy 
nem szabad csinálni: Mindenesetre 
a nagyobb munkálatoktól, a nagyobb 
vállalkozásoktól a községnek most 
nagyon is tartózkodnia kell, mert a 
válságos nemzetközi politikai hely
zet következtében beálott nagyon 
rossz pénzviszonyok az ilyen vállal
kozásokra nézve egyáltalában nem 
kedvezőek.

Nem zárja ki e körülmény azon
ban azt, hogy egyes kisebb, de na
gyon is fontos és égetően szükséges 
ügyek ne rendeztessenek.

Ez alkalommal én csak az egyik 
ilyen legfontosabb üggyel, a hajóál
lomás felé vezető úttal akarok e he

T Á R C A .

Szeretet - szerelem.
Irta : Wenner Sándor.

A kis város fölé leborult az este. A 
milliónyi aranyszeggel kivert ég kárpit
járól mosolygva tekintett le a telihold 
és sugarai aranyos mezbe vonták a földi 
tájakat. A nyáresti szellő hangtalanul sik
lott tova a levegőóceánon és a közeli 
hárserdő illata diskréten terjedt szét min
denfelé. . . A városi zajt az éj néma csenje 
váltotta fel, amelyet legfeljebb egy - egy 
bakolyrikoltás és itt — ott egy — egy 
éjjeli őr kürtszava zavart meg.

— Nincs ott ült a ház verandáján 
és néma tekintete nem győzte csodálni 
a körűié elterülő panorámát.

A veranda körüli nyárfákat megre- 
zegtette egy-egy lágy fuvaloin és ilyen
kor Ninus összerezzent, ijedten nézett ma
ga körül — mintha keresné azt, ki meren
gésében zavarni merte. . .

Majd nyugodtan újból a távolba né
zett. . .

— „Milyen furcsa, milyen különös!

Lajos azt mondta a múltkor, a szerelem 
az olyan csendes, olyan néma, olyan ti
tokzatos — mint a holdvilágos éj. . . és 
mégis, mintha nem volna igaza. — A tá
volban zúgó patak moraja, a láthatár al
ján elhúzódó zivatar dörgése egyáltalában 
nem szólnak az éj csendje mellett. . . S a 
völgy, a hegyoldal, a maga pásztor tiizelvel, 
a maga óriási, elmosódó árnyaival, mintha 
egy egész regényt mesélne. .. Hát hogyan 
volna néma, hogyan volna titokzatos az 
ilyen é j? !“. . .

A veranda körüli nyárfák e pillanat
ban hirtelenül megrezzentek és a levelek 
zizegve csapódtak egymásra.

Ninus ijedten vetette vissza a fejét... 
majd megrázkódott. . .

— Fázott a hűvös éjben. . .

Szép, verőfényes hajnallal köszöntött 
be az új nap.

Ninus már korán talpon volt s a 
délelőtt folyamán a háziteendők elvégzé
sével volt elfoglalva.

Dél felé vendég állott a házhoz.
Csávoly Lajos, a fiatal tanár, kit az 

állam egy évi tanulmányútra küldött ki 
Franciaországba, jött el búcsúzni.

Ninus látható örömmel fogadta, de

mégis lehangolt volt, amikor arról volt 
szó, hogy a fiatal tanár most egy álló esz
tendeig lesz távol a kis városkától.

Csávoly is komorobb volt szokottnál.
— Meglátszott rajta, hogy — bár 

nagy ambícióval készült az útra — mégis 
nehéz szívvel tud megválni ettől a kis 
helytől.

— Hogy is ne! Amikor két egymást 
oly annyira szerető és olyan jól megértő 
lélek mond hosszabb időre búcsút egy
másnak, mint Ninus és a fiatal tanár. .

Volt is bőven mit egymás lelkére 
kötniük.

Csávoly — ki tudja már hányadszor 
— fejtegette a leánynak a nagy igazsá
got, hogy néma pillanatnyi szerelem, ha
nem az igaz, örökkétartó szeretet az, a 
mely az embereket igazán boldoggá, meg
elégedetté tudja tenni.

Ötvenedszer is elmagyarázta már, 
hogy a szerelem az csak egy ideig óráig 
tartó valami, amely aztán eltűnik, elsuhan, 
mint a tavaszi szellő, maga mögött hagy
va a néha nagyon is komor, keserű, rideg 
valóságot. . .

Ötvenedszer magyarázta már el, hogy 
a külsőségek révén az emberben keltett 
hatások és érzelmek sohasem lehetnek
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Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkv. hatóság Klier Károly verseczi lakos 
javára 573 kor. 98 f. tóke és jár. és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 LX. t.-c. 144 és 187 és 1908 évi 
XLI. 27 §-ai alapján és a 144 §-a értelmé
ben Encsa Steván delibláti lakos ellen a 
fehértemplomi kir. törvényszék területén 
fekvő Deliblát községben és a delibláti 
VI/620 és VI/690 lapsz. tlkvben felvett:

1. a delibláti VI/620 és VII/1050 lap
szám tlkvben felvett.

186 hrsz. 283. 117. stb. hat. 1 hold 
800 n.-öl II o. szántó 1325 k. 50 f. becs.

186 hrsz. 283 Ried stb. hat 1 hold 
300 n.-öl II. o. szántó 1320 k. becsárban, 
mint Klier Károly utóajánlata által Ígért 
összegben valamint II. a delibláti VI/690 
VII/458 lapsz. tlkyben felvett: 17 sz. ház 
és 400 n.-öl házhely 786 kor. 50 f. becs
árban. Mint Árdelyán Vikéntie delibláti 
lakos utóajánlattevő által igéit összegben 
az árverést fentnevezettek utóajánlati kö
vetkeztében elrendeli s ezt valamint ennek 
feltételeit a következőkben teszi közzé:

A nyilvános árvers De l i b l á t  köz
ségházánál 1913 évi auguszt. hó 4 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint De l i b l á t  község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 %-át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnak 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanot 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a Ígérete figyelmen kívül hagyásával 
és kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.

Kevevárán 1913 évi juinus hó 13-án 
Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető

558/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c* 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy temesvári kir. járás

4. oldal.________ ____________ _
bíróságnak 1912 évi Sp. 10-1355 sz. vég- 
zése következtében Dr. Hajdú Frigyes te- 
inesvára, majd Dr. Franki Sándor keve
várai ügyvéd által képviselt áruforgalmi 
r. t. temesvári bej cég javára 101 korona 
20 f. s jár. erejéig 1913 évi április hó 26 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 4160 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. m.: malacok, kuko
rica, morzsoló, kocsi, szikvizgyár nyilvá-
árverésen eladatnak. .................

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 485/1 sz. vég
zése folytán 101 kor. 20 f. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi október hó 17 napjától 
járó 5% kamatai és eddig Összesen 131 
korona 32 fillérben megállapított költ
ségek erejéig alperes delibláti lakásán 
leendő megtartására 1913 évi julius ho 
15-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik, a

Kevevára, 1913 évi junius hó 20.-án 
Orsó János, kir* bir. végrehajtó.

„KE V É V Á R A “.__________

5006/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkv. hatóság Dr. Abpnyi Henrik kevevá
rai ügyvéd által képviselt Gyukics Szve- 
tozár és Jeremies Rada gályái lakosoknak 
végrehajtatonak Gyukics Pálné szül. Bu- 
garszki Julianna gályái lakos végrehajtás 
szenvedett ellen 276 kor. 40 f. tőke, ennek 
1913. március 15-től járó 5% kamata 56 
kor. 90 f. eddigi ezúttal 18 kor. 30 f.-ben 
megállapított valamint a még felmerülen
dő költség kielégítése végett az 1881 évi 
LX. t.-c. 144 és 146 §-ai alapján az alább 
körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli 
és annak feltételeit a következőkben teszi 
közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak:
A fehértemplomi kir. törvényszék 

terülentén fekvő Gálya község 456 számú 
betétben foglalt következő ingatlanok :

A I. 622 hrsz. Kert a beltelekben 
156 öl és 623 hrsz. Ház 144 öisz. alatt 
udvarral a beltelekben 253 öl 883 korona 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Gá l y a  
községházánál 1913 évi szeptember hö 12 
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, melyek úgy a tlkvi 
hivatalban mint Gá l y a  községházánál 
a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a 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°/0 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.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1913 évi junius hó 15 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.

Nyilttér.
Az idő rövidségénél fogva ily úton 

mondok búcsút szeretett vevőimnek és 
barátaimnak.

Pera K. Subotics.

Wegen kürze der Zeit sage ich allen 
meinen Geehrten Kunden Gönnern und 
Freunden ein herzliches Lebewohl!

Pera K. Subotics.
Kevevára.

E l a d ó
3 drb. 5 hónapos szép egészséges
=  И A L А с г =

és egy igen jókorban lévő

G Y E R M E K K O C S I
elköltözés miatt.

£Bérbeadó~
3 utcai szoba, konyha, folyosó, élés
kamra, pince, mosókonyha és fás

kamrából álló lakás. 
Közelebbi adatok kaphatók Anion

nál. Házszám 140.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtárból

az Obeiiäuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

ф Н Н Н Н И И 9 9 Ф
Nyomatott überlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára,



II« évfolyam. Kevevára, 1913. Julius 13-án. 28. szám.

lyen röviden foglalkozni.
Hogy egészen őszinte legyek az 

ember ha kocsin akar a hajóállomásra 
kijutni, hát legalább is egy szentmi
sét kell fizetnie, hogy valahogyan 
élve, esetleg még ép oldalbordákkal 
is kiérjen.

Az út amellett, hogy tengelyig 
érő sár boritja, olyan kivájt olyan 
hepe-hupás, hogy kocsi alig vergőd- 
hetik át rajta. A Csikajáig még csak 
valahogyan el lehet jutni, mert bár 
ez az ut sem valami ideális, s nem 
kívánom senkinek-még ellenségeim
nek sem - hogy végigkocsizzék egyné
hányszor rajta, mégis Isteni ahhoz 
az úthoz képest, amely onnan a hajóál
lomásig vezet. Isten őrizzen minden 
embert azoktól a kínoktól amiket vé
gig kell szenvédnie azon az úton, 
amig-esetleg még élve-el tudja érni 
a hajóállomást.

Pedig igazán nem volna nehéz 
ott egy rendes utat készíteni: Az 
útalap olyan jól van elkészítve, hogy 
egy kevés kavicsozással ott egy eslő- 
rendű utat lehetne csinálni: — Csak 
egy kis humánus érzék és egy kis

jóakarat kellene hozzá . . .
No de haggyjuk a satirát, beszél

jünk egy kissé komolyan a dologról.
Kevevára tudomásom és mindan

nyiunk tudomása szerint elsősorban 
kereskedelmi, különösen pedig gabo
nakereskedelmi gócpont. Már pedig 
a kereskedelem elsősorban a közle
kedési utaktól és azok használható
ságától függ.

És mit látunk?
Homokbálványosról, de még De- 

liblát, Homokos, Gálya, sőt — hor- 
ribile dictu — megfelelő út hijján 
— különösen nagyobb vízálláskor — 
még Keveváráról is Pancsovára vi
szik a víziúton elszállítandó gabonát.

— Hát nem szégyene - e az ilyen 
állapot Kevevárának!

Van teherkikötője, ahol csak ak
kor lehet rakódni, amikor a vízállás 
megengedi. Van személykikötője, 
ahová olyan gyalázatos út vezet, 
hogy az embernek kirázza a lelkét 
amig kiér! . .

Igazán lehetne és joggal elvárha
tó volna a község vezetősége részé
ről, hogy ezt az útvonalat ha más

Egynéhány szó a hajó
állomási útról.
n)  Tudjuk, sőt elismerjük,

Ш mindent egyszerre megcsinálni, 
i évtizedek mulasztásait egy- 

pótolni — a község anyagi 
jólétének megingatása nélkül — nem 

nagyon lehet.
De amikor ezt a tényt elismer

jük, nem akarjuk azt állítani, hogy 
most már többet nem lehet, vagy 
nem szabad csinálni: Mindenesetre 
a nagyobb munkálatoktól, a nagyobb 
vállalkozásoktól a községnek most 
nagyon is tartózkodnia kell, mert a 
válságos nemzetközi politikai hely
zet következtében beálott nagyon 
rossz pénzviszonyok az ilyen vállal
kozásokra nézve egyáltalában nem 
kedvezőek.

Nem zárja ki e körülmény azon
ban azt, hogy egyes kisebb, de na
gyon is fontos és égetően szükséges 
ügyek ne rendeztessenek.

Ez alkalommal én csak az egyik 
ilyen legfontosabb üggyel, a hajóál
lomás felé vezető úttal akarok e he

T Á R C A .

Szeretet - szerelem.
Irta : Wenner Sándor.

A kis város fölé leborult az este. A 
milliónyi aranyszeggel kivert ég kárpit
járól mosolygva tekintett le a telihold 
és sugarai aranyos mezbe vonták a földi 
tájakat. A nyáresti szellő hangtalanul sik
lott tova a levegőóceánon és a közeli 
hárserdő illata diskréten terjedt szét min
denfelé. . . A városi zajt az éj néma csenje 
váltotta fel, amelyet legfeljebb egy - egy 
bakolyrikoltás és itt — ott egy — egy 
éjjeli őr kürtszava zavart meg.

— Nincs ott ült a ház verandáján 
és néma tekintete nem győzte csodálni 
a körűié elterülő panorámát.

A veranda körüli nyárfákat megre- 
zegtette egy-egy lágy fuvalom és ilyen
kor Ninus összerezzent, ijedten nézett ma
ga körül — mintha keresné azt, ki meren
gésében zavarni merte. . .

Majd nyugodtan újból a távolba né
zett. . . ..........

— „Milyen furcsa, milyen különös!

Lajos azt mondta a múltkor, a szerelem 
az olyan csendes, olyan néma, olyan ti
tokzatos — mint a holdvilágos éj. . . és 
mégis, mintha nein volna igaza. — A tá
volban zúgó patak moraja, a láthatár al
ján elhúzódó zivatar dörgése egyáltalában 
nem szólnak az éj csendje mellett. . . S a 
völgy, a hegyoldal, a maga pásztor tiizelvel, 
a maga óriási, elmosódó árnyaival, mintha 
egy egész regényt mesélne. . . Hát hogyan 
volna néma, hogyan volna titokzatos az 
ilyen éj?!w. . .

A veranda körüli nyárfák e pillanat
ban hirtelenül megrezzentek és a levelek 
zizegve csapódtak egymásra.

Ninus ijedten vetette vissza a fejét... 
majd megrázkódott. . .

— Fázott a hűvös éjben. . .

Szép, verőfényes hajnallal köszöntött 
be az új nap.

Ninus már korán talpon volt s a 
délelőtt folyamán a háziteendők elvégzé
sével volt elfoglalva.

Dél felé vendég állott a házhoz.
Csávoly Lajos, a fiatal tanár, kit az 

állam egy évi tanulmányútra küldött ki 
Franciaországba, jött el búcsúzni.

Ninus látható örömmel fogadta, de

mégis lehangolt volt, amikor arról volt 
szó, hogy a fiatal tanár most egy állj esz
tendeig lesz távol a kis városkától.

Csávoly is komorobb volt szokottnál.
— Meglátszott rajta, hogy — bár 

nagy ambícióval készült az útra — mégis 
nehéz szívvel tud megválni ettől a kis 
helytől.

— Hogy is ne! Amikor két egymást 
oly annyira szerető és olyan jól megértő 
lélek mond hosszabb időre búcsút egy
másnak, mint Ninus és a fiatal tanár. . .

Volt is bőven mit egymás lelkére 
kötniük.

Csávoly — ki tudja már hányadszor 
— fejtegette a leánynak a nagy igazsá
got, hogy nem a pillanatnyi szerelem, ha
nem az igaz, örökkétartó szeretet az, a 
mely az embereket igazán boldoggá, meg
elégedetté tudja tenni.

Ötvenedszer is elmagyarázta már, 
hogy a szerelem az csak egy ideig óráig 
tartó valami, amely aztán eltűnik, elsuhan, 
mint a tavaszi szellő, maga mögött hagy
va a néha nagyon is komor, keserű, rideg 
valóságot. . .

Ötvenedszer magyarázta már el, hogy 
a külsőségek révén az emberben keltett 
hatások és érzelmek sohasem lehetnek
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fontos okból nem, hát adófizető pol
gáraira és a hajón érkező számos 
idegenre való tekintettel legalább 
annyira rendbehozná és megjavittat- 
ná, hogy rendes módon lehessen 
közlekedni rajta.

H Í R E K .

Koholmányok.
A múltkor este ott görnyedtem le- 

horgasztott fővel a szerkesztőségi irodá
ban. Már szombat este volt és még min
dég csak azon töprengdtem, azon rágód
tam : Miről írhatnék a másnapi számban 
szeretett olvasóimnak. De csak nem jutott 
semmi az eszembe. Végső elkeseredésem
ben épen át akartam az egyik ott lebzse
lő rikkancsot a szomszédos vaskereske
désbe egy jófajta nürnbergi tölcsérért 
küldeni, amikor lelkendezve rohan egyik 
reporter kollegám az irodába. Lihegve ve
tette magát az egyik karosszéke és ma
gából kikelve ordította, hogy ég, ég, ég..

Már megijedtem, hogy a szerkesztő
ség, a nyomda, esetleg — Isten ments — 
a főszerkesztőnk háza ég — és magamból 
kikelve, alaposan megráztam ordítozó kol
legámat : „Hát ordítsd már ki, mi ég ? 
Nem látod, még nincs hírünk a holnapi 
lap számára. . .

Kollégám sajnálkozva nézett végig 
rajtam: „Hát, hát szerencsétlen nem lá
tod, hogy ég, ég. . .

Kollégám újból valami őrülési roha
mot kaphatott, mert felugrott, s hevesen 
gesztikulálva rohant fel és alá a szobában, 
folyton csak azt ordítva: „Ég ég. Igen ég. 
hát van ember, aki még nem tudja, hogy ég.

Szeretett kollégámat egy pohár viz 
hirtelen kijózanította. Ahogy az első csepp 
végigcsorgott a nyakában, egyszerre olyan 
értelmes lett, hogy minden kérdezőskédé-

irányadók valamely értelmes lény elhatá
rozásában, mert bármilyen lebilincselők, 
bármilyen érdeklődést felkeltők is legye
nek azok, sohasem szabad pusztán a lát
szat után indulni, hanem a dolgokat az 
ész hideg, nyugodt kritikájának alávetve 
mindig azok valódi, igaz értékét kell meg
állapítani, mert különben nagyon is sok
szor végzetesen csalódhatik az ember. — 
„Ahogy nem a ruha, épúgy nem a kül
sőségek, hanem az igazi, belső érték teszi 
az embert!“

Végül is arra kérte a leányt, tartsa 
addig is, inig visszatér, emlékezetében, s 
akkor — ha Isten is úgy akarja — nem 
lesz már akadálya annak, hogy végre 
egymáséi lehessenek. . .

Ninus könnyező szemekkel fogadta 
meg a távozó tanárnak, hogy ugvanazzal 
a szeretettel, ugyanazzal az érzéssel, amely 
őket már mostanáig is összefűzte, gon
dol majd továbbra is rája és a sorsban 
megnyugodva, megadással várja azt a pil- 
lanatot amelyben elválaszthatatlanul — 
örökké égymáséi lehetnek. . .

Múltak az idők.
Ninus minden gondolatát csak a szebb 

az eljövendő boldog idők rózsás álmai 
foglalták le.

Órákhosszat üldögélt el a veranda 
alatti nyárfák árnyékában és a virágoktól 
s а кakumadártól jósoltatott magának.

A tiatal tanár is sokszor gondolt út-
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sem nélkül elárulta, hogy. Ég a villany...
Egy másodperc és kinn voltam az 

utcán. Látni akartam a csodát és rohanni 
kezdtem. Nem tettem azonban két lépést 
előre (úgy látszik az utcánkban véletle
nül nem égett a villany) a sötétben a há
zunk előtt elhúzódó gödörbe estem.

Eltörött oldalbordámét gyorsan hely
reigazítva, rohantam tovább.

Amint a főutca közelébe érek, vala
mi sötét testen bukfenceztem át. A szom
szédunk bodrija volt. Úgy össze - vissza 
harapott, hogy egy óránál több időmbe 
került, mig összemarcangolt testrészeimet 
újból összeillesztve, végre kirohanttam — 
a főutcára — a korzóra.

Nem tudom, hányszor rohantam fel, 
hányszor rohantam le, hányszor jobbra- 
balra az utcákba, de villanyt, égő villany
lámpást nem tudtam találni. . Végre is a 
sok rohanás annyira kifárasztott, hogy 
egy villanyoszlop alján ájultan estem össze.

Meddig feküdtem igy nem tudom, de 
amikor magamhoz tértem, ott láttam körű
iéin egy csomó embert, s a holdvilág fé
nyénél (hirteien azt gondoltam, hogy a 
kevevárai villany a holdban van) megis
mertem a kollegámat. Felugrottam, meg
ragadtam és ellentállhatatlanul magammal 
vonszoltam: Szerencsétlen, mutasd meg 
merre, hol ég a villany! ?“

Kollégám nagy szemeket meresztett 
rám: „A villany? Az nem ég most sehol. 
11 kor eloltották egész Kevevárán.“

Dühösen tértem vissza a szerkesztő
ségbe. . . de dühöm mégis lelohadt, ami
kor íróasztalomhoz leülve a másnapi lap 
számára egy hosszú referádát írhattam egy 
az éj sötétjében megtámadott, kirabolt 
reporterről. . .

A szenzátiós hírnek megvolt a ha
tása, a lapot még a korai reggeli órákban 
mind szétkapkodta a közönség, én pedig 
a történtek után 30 kor. előleget kaptam 
a főszerkesztőtől. . .  R e p o r t e r .

közben a kis városkára és az ő kis Ni- 
nuskájára. — alig győzte számlálni a még 
hátralevő napokat, hónapokat. . .

Már elmúlt a tél is, és a tavasz első 
hírnöke, a kis hóvirág is kikandikált már 
az olvadó hótakaró alól, amikor a boldog
ság derűs egére az első felhők gyűltek.

A kis városkába hosszabb időre 
egy ezred huszárt szállásoltak el.

A fiatal, stramm tisztecskék ördön- 
gösen értették a szoknya körüli forgoló- 
dás bűvös mesterségét és igy nem csoda 
hogy lassan-lassan elcsavarták a tapasz
talatlan kisvárosi leánykák fejét. «

Ninusnak is kijutott az udvarlókból.
Különösen egy fiatal hadnagy csapta 

a leánynak alaposan a szelet, oly annyira 
hogy szegény előbb-utóbb csak azon vet
te észre magát, hogy azt a fiatal embert 
nagyon — de nagyon is szereti. . .

— Hiába jutott eszébe a fiatal tanár, 
hiába idézte emlékezetébe itt-ott Csávoly 
intéseit és tanácsait — Ő csak mindig a 
fiatal, fess, beszédes hadnagyot látta maga 
előtt. . .

Hiába jöttek a franciaországi levelek, 
hiábavaló volt a fiatal tanár minden eről
ködése Ninus elfelejtette a régi jó idő
ket — neki csak a ma létezett. . .

Csávoly szomorúan, megtörtén tért 
vissza útjáról.

Szomorúan vette tudomásul a távol-

— Gyűiések. A Délmagyarországi 
Tanítóegyesület f. hó 2, 3 és 4-én Fehér- 
templomon tartotta évi közgyűlését, mely
nek különös érdekességet S c h e n k  Jakab 
fehértemplomi igazgató, az egylet jubilá
ló elnökénél ünnepéltetése adott. Schenk 
25 éve áll az egylet élén, s most amikor 
lelép, a tanítóság méltóképen akarta ün
nepelni. 2-án délelőtt folyt le az ünnepély 
J o a n n o v i c h  Sándor főispán, a kultusz- 
kormány képviselője, M o l n á r  József 
tanfelügyelő, a Csanádi püspök kiköldöttje, 
Fehértemplom intelligentiája és a kerüle
ti tanítóság élénk részvétele mellett. Be
széltek többek között a főispán, a Csanádi 
püspök képviselője, Dr. P e s c h a  Miklós 
országgyűlési képviselő, a tanfelügyelő, 
Fehértemplom polgármestere, a tanítók or
szágos szövetségének elnöke, s a fiókkö
rök nevében W e n n e r Miklós helyb. isk. 
igazgató. Este az ünnepelt tiszteletére 
hangverseny volt. Mint értesülünk Schenk 
érdemeit felsőbb helyről is fogják jutal
mazni. Az egyesület uj elnöke L a m r e c h t  
Péter pancsovai igazgató lett.

A kevevárai ág. hitv. evang. fiokegy- 
ház június 29 - én tartotta évi közgyűlését, 
a melyen részt vettek : Wallrabenstein Ja
kab lelkész, Fábry Géza felügyelő, Régi- 
us Emil jegyző, Engler Lajos pénztáros, 
Rajcsányi Ernő kántor, továbbá Dr. Rei
chel Frigyes, Kuna Jenő, Kucbt Károly, 
Balog Fülöp, Schrei Ádám, Spielhaupter 
Márton, présbiterek, és Scherer József 
egyházi szolga. Engler Lajos fiókegyházi 
pénztáros előterjesztette az 1911. és 1912- 
iki számadásokat és a folyó évi költség- 
vetést. A közgyűlés jóváhagyta és Engler 
Lajos pénztárosnak hű és buzgó fáradozá
sáért jegyzőkönyvi köszönetét mondott. 
Ezután Wallrabenstein Jakab lelkész bu
dapesti útjáról referálván, egyben kijelen
tette, hogy a legjobb kilátás van arra, hogy 
a fiókegyház a kért ingatlanokat megkap
ja.

léte alatt történteket. . .
És amikor belátta, hogy hiábavaló 

itt a bú, a bánat, el akarta feledtetni ma
gával a múltat, a történteket. . .

Vígnak mutatkozott. Utazott ide-oda. 
Lumpolt, dorbézolt. . .

De a természete nem bírta soká az 
új mesterségét.

Gyorsan ráunt a szórakozásra, a léha 
társaságokra. . .

Egy szebb, egy nyugodalmasabb vi
lágba vágyakozott. Egy nyugodt otthonra, 
egy csendes, a természetének megfelelő 
kedves, szerető, kis élettárs után vágya
kozott. . .

De igyekezete itt is meddő maradt.
Hiába járkált mindenfelé, hiába ke

resett élettársat magának mindenfelé, egy 
olyan lényre, amelyet nyugodt lelkiismeret
tel feleségévé tehetett volna — olyan 
lényre csak nem akadt sehol . . .

Végül is a külvilágtól teljesen elvo
nulva, csak a múlt emlékeinek ápolására 
és tudományos kutatásainak szentelte éle
tét. . .

— Az időközben asszonnyá lett Ni
nus életében azonban szintén nagy válto
zások állottak be.

A szerelem jegyében eltöltött mézes
heteket nemsokára követte a rideg való. .

A fiatal hadnagy sokszor maradt el 
otthonról, s ha az átdorbézolt éjszakák 
után végre hazavetődött, a mézes mázas 
szavak helyett, a legnagyobb durvaságok
ban volt része a fiatal asszonynak. . .
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=  Megjutalmazott diákok. A más 
vidéken tanuló fiaink — örömmel konsta
táljuk — majdn m kivétel nélkül szép 
eredményeket tudtak felmutatni. Többek 
között J u l i u s  Dezső és K e v e v á r i  Ká
roly VII. oszt gymnázisták a tiszta jeles 
bizonyítvány mellett, még jutalomban is 
részesültek.

=  Érettségizett tanulók. Vidéken 
tanuló fiaink közül jó sikerrel tették le az 
érettségi vizsgálatot: В u d i m 1 i c s Iván 
a bpesti keresk. akadémián, H ü b s c h  
Ferenc a szegedi felső kereskedelmi is
kolában és D e u t s c h  Ármin a pancsovai 
felső keresk. iskolában.

=  Mulatság. A helybeli cs. és kir. 
28-ik vadászzászlóaljaltiszti énekkara, teg
nap, szombaton este a fehértemplomi cs. 
és kir. 43-ik gy. e. zenekarának közremű
ködésével sikerült hangversennyel egybe
kötött táncmulatságot rendezett, a Hoff
mann szálló nagytermében. A hangver
senyről és mulatságról lapzárta miatt csak 
a legközelebbi számban referálhatunk.

=  A K. J. A. C. f. hó 13-án látoga
tott közgyűlést tartott, mely alkalommal 
az idei tisztikar megválasztása és a nyári 
Sportprogramm szerepeltek napirenden. Az 
egylet idei elnökévé G о 1 u b i c s i s Pétert, 
a fővárosi sportkörökben ismert birkózót 
választotta és elhatározta, hogy a nyár 
folyamán helyben és vidéken több foot- 
ballmérkőzést, és augusztus hó folyamán 
egy nagyobbszabású athletikai viadalt 
rendez.

— Iskolai értesítők. Most jutottak 
kezeink közé az idei beszámolók iskoláink 
működéséről. A polgári fiúiskolái értesítő
ben L á n g  János, az elemi iskolai értesí
tőben pedig W e n n e г Miklós igazgatok 
számoltak be a sikerekben és változatos
ságokban dús iskola év lefolyásáról. A 
polgári leányiskola értesitőt nem adott ki, 
de az ott elért eredmény is dicséretére 
válik a tanári karnak.

— Szabászati tanfolyam. Hirsch J.

— Hányszor sirt szegény Ninus na
pokon keresztül . . . Hányszor jutottak 
eszébe a fiatal tanár tanácsai, intő szavai. 
De már későn volt minden, az elkövetett 
ballépést jóvátenni már nem lehetett.

És mintha a sors is végleg ellene 
fordult volna, anyai szivének egyetlen 
örömét, legdrágább gyümölcsét, kis fiát 
kérlelhetetlenül ragadta el a halál...

A nagy megpróbáltatásoktól végleg 
megtört szervezete nem bírta már túlélni 
soká ezt a csapást. . .

A fiatal asszony ágybadőlt, fogyott, 
mint a kialvó gyertyaláng. . . S amikor a 
halál óráját közeledni érezte, amikor érez
te, hogy elkövetkezett a vég — eszébe 
jutott neki az, aki őt még most is oly 
annyira szereti és akit ő nagyon, de na
gyon megbántott valamikor. . .

Megtörtén vánszorgott Íróasztalához. 
Reszkető kezéből csak úgy omlott a betű 
a papirosra. . .

Aztán elküldette a levelet annak, 
akit csak most tanult meg igazán becsülni, 
igazán szeretni. . .

Harmadnapra új sír domborult a te
metőben és a sírkeresztre borulva, átlőtt 
halántékkal ott feküdt a fiatal tanár. . . 
A sírhantot pedig egy óriási koszorú fedte, 
s széles szallagján aranybetűvel kirakva 
ott fénylett a napsugárban a nagy igaz
ság: „Nem a szerelem, csak a szeretet 
boldogít!“

szabász az „Európa“ szab. női szabászat 
feltalálója f. hó 16-ától kezdve a helybeli 
el. iskola egyik tantermében női szabá
szati tanfolyamot rendez. A szabász állí
tólag nagy sikerét ért el eddigi tanfo
lyamain is. Ajánljuk a közönség figyelmé
be. Bővebb felvilágosítással a lapunk utolsó 
oldalán elhelyezett hirdetés szolgál.

=  Gyilkosság. A múlt héten rémes 
gyilkosság történt a pancsova-dolovai or
szágúton. Egy dolovai gazdaember jött 
haza Amerikából. Felesége meg akarta 
várni férjét a pancsovai állomáson, de 
két rokona rábeszélésére odahaza maradt 
és a két rokont küldte el a gazdáért. A 
két jómadár valahogy megneszelte, hogy 
az érkező sógor nem üres kézzel jön haza, 
szépen nekiállottak az országút menti 
ároknak, jó mély gödröt ástak, hogyha 
majd visszajönnek, elteszik a gazdát láb 
alól. így is történt. A rokon megérkezett, 
s nem átallotta az egyik pancsovai korcs
mában elmondani a kedves rokonoknak, 
hogy magával hozott ő egy kis summa 
pénzt is. A leitatott kedves sógorral nem 
is teketóriáztak sokot, felrakták a kocsira, 
s útközben szépen el is némitották és az 
előre megásott gödörben örök nyugalomra 
is helyezték. Csakhogy egy kis baj történt. 
A közeli Abelsberg puszta ispánja vélet
lenül tanúja volt az esetnek, és nem volt 
rest lóhalálban Dolovára vágtatni és az 
esetről a csendőrséget értesíteni. A csen
dőrség a két jó madarat épen a jól vég
zett munka után fogta el az országúton 
és beszállította a pancsovai ügyészségi 
fogházba.

=  Aratás. Úgy látszik végre mégis 
engedett az idő, s most már néha - néha 
a nap is lemosolyg az égről. A határban 
is már annyira feltikkadt a föld, hogy 
gazdáink már lassan hozzáfoghattak az 
aratáshoz.

=  Cirkusz Dounert. A tűzoltó lak
tanya mögötti téren egy nagyobb cirkusz
társulat vert fel tanyád. Ä cirkus ver- 
secről jött, ahol közmegelégedésre játszott. 
Az előadások ma kezdődnek.

Szerkeztői üzenetek.
Bánatos asszony. Azt kérdezi, hogy 

miért nem nyitunk mi is egy Lel ki  Kli
n i k a  rovatot ?

A válasz nagyon egyszerű. Szerkesz
tőségünk csupa fiatal emberből áll, akiktől 
nem várható el az, hogy bánatos, csaló
dott asszonyokat a megfelelő tanácsokkal 
lássanak el. Másodszor pedig félő, hogy 
annyi bánatos asszony venné panaszával 
igénybe az uj rovatot, hogy szegény re- 
portereinknek egyéb dolguk sem volna, 
mint folyton csak tanácsokat osztogatni. 
Ismerve azonban a fehérnépet (tisztelet a 
kivételnek,) eleve is tudjuk, hogy bánatuk 
egy rövid, szürke tanács után úgy sem 
szűnne meg, és legfeljebb szegény rovat
vezetőnk bánná meg utólag, hogy ilyen 
hálátlan mesterségre adta fejét. Ügyét kü
lönben — úgy hisszük — legjobban egy 
házasságkÖzvetitő tudná elintézni.

Tessék ilyenhez fordulni.
Villámsugár. Saj ios, sem nemvillám- 

lik sem nem sugárzik. Tessék talán a 
vilíanygyárhoz fordulni — ott talán még- 
világitani is fog. Közölhetetlen.

° Vadvirág. Kár, ha szelid virág lett 
volna talán még szelíden bántunk volna 
el vele, de igy a legvadabbul vágtuk a 
a papírkosárba.

780/1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1912 évi Sp. 033/9 számú 
végzése következtében Dr. Ghelner Jenő 
kevevárai ügyvéd által képviselt Dunáre- 
ana takarék és hitelintézet javára 175 kor. 
38 f. s jár. erejéig 1913 évi junius hó 
11-én foganasitott kielégítés végrehajtás 
utján lefoglak* és 720 kor. becsült követ
kező ingóságok, u. m. kukorica nyilvános 
árverésen eladarnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 1035/1 számú vég
zése folytán eddig összesen 147 kor. bi- 
róilag már megállapított költségek erejéig 
a már fizetett 40 K. betud, leendó megtar. 
1913 évi julius hő 22 napj. d. u. 2 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron 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 1913 évi jul. hó 8 napján.
Orsó János kir. bir. vég.

672/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi 102 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kevevárai kir. járásbíróság
nak 1913 Sp. II. 59/12 sz. végzése követ
keztében Dr. Miron Jusztin kevevárai la
kos ügyvéd javára deliüláti lakos 177 k. 
30 f. s jár. erejéig 1913. évi május hó 21- 
én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 416 k.-ra becsült 
következő ingóságok u. m. malacok, ku
korica, morzsoló, motor, szikvizgyár nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 584/1 sz. végzé
se folytán 117 k. 30 f. tőkekövetelésem
nek 1913 január hó 26 napjától járó 50/0 
kamatai, és eddig* összesen 122 k. 32 fill, 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig alperes delibláti lakásán leendő megtar
tására 1913 évi julius hó 15 ik napjá
nak d. e. 8 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 kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet gérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognakada.

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 jun. hó 20 -án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.



1913. július 13.
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327/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 12895 polg. szá
mú végzése következtében Dr. Ghelner 
Jenő ügyvéd által képviselt Lazarovics 
János javára 375 kor. tőke, s jár. erejéig 
1912 évi november hó 26- án foganasitott 
kielégítési végrehajtás utján le-és felül
foglalt és 800 koronára becsült követke
ző ingóságok, u. m. ló, hintó, szerszám 
zongora és bútorok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 965/5 sz. végzése, 
folytán 375 korona tőkekövetelés és en
nek 1912 évi október 15-tői járó 50/° - os 
kamatai és eddig összesen 153 kor. 4 fill, 
költség erejéig a már fizetett 200 kor. be
tudásával székelykevén alperes lakásán 
leendő megtartására 1913 évi julius hó 
22 napjának délután 3 órakor határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbett Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 §-a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913. julius hó - 5 ik napján.
Gurits Lajos, kir. jbir. végr.

493/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102 § -a  értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a szegedi kir, já
rásbíróság 1911 évi Sp. I. 18/10 sz. vég
zése következtében Dr. Bartulov Gáspár 
ügyvéd által képviselt Holczer S. és fia 
ezég javára 146 kor. tőke, s jár. erejéig 
1912 február 6-án foganasitott kielégíté
si végrehajtás utján le - és felülfoglalt 
és 600 koronára becsült következő ingó
ságok, u. m. bútorok, zongora, nyilvános 
árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 V. 44/9 sz. végzése foly
tán 140 korona tőkekövetelés, ennek 1909 
szeptember 8 tói járó 8% - os kamatai és 
eddig összesen 136 kor. 6 fillérben birói- 
lag már megállapított költségek erejéig 
Delibláton alperes lakásán leendő megtar
tására 1913 évi julius hó 21 ik napjá
nak d. u. 3 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 kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet gérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognakada.

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 1913 évi jun. hó 25 - én.
Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

„KE VE V Á R A “.

404/1913 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 1912 évi 682 számú vég
zése következtében Dr. Bartulov Gáspár 
ügyvéd által képviselt C Zveits Mita javá
ra 45 kor. 50 fill, s jár. erejéig 1913 évi 
junius hó 8 - án foganasitott kielégítés vég
rehajtás utján le és felülfoglalt és 700 K. 
becsült következő ingóságok, u. m. búza, 
kukoricza, kocsi, nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi V. 682/9 számú 
végzése folytán 55 K. 50 fill, tőkekövete
lés, és eddig összesen 20 kor. 41 fill. - ben 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig Homokbálványos, alperes házánál 
leendő megtartására 1913 évi julius hó 
18-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
értemében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi julius hó 6.-án 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

A h ö lg y v i l  ág b. f i g y e l m é b e !
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 1913. évi julius hó 16.-án Ke- 

vevárán a közs. népiskola sarki épületében egy

ИР" I-ső nőiruha szabászati tanfolyamot
nyitok. — Ezen tanfolyam már az egész országban híres. — A jó alkalomra felhívom a nagyérdemű közönség becses figyelmét.

Szabászati módszerem olyan könnyen fogható fel, hogy egy 12 éves leányka is képes hamar a női ruha szabászatot 
tökéletesen elsajátítani, ellenben felnőttek gyorsan elsajátíthatják az általam feltalált „Európa“ című szabászati rendszerrel és az 
„EUROPA“ című szabászati könyv szerint, mely törvényesen védve van.

A tanfolyamon a következőket tanulják : 1. Pontos mértékvétel. 2. A szabász rajzát a legkisebb gyermekeknek ép oly pon
tosan mint a felnőttek részére is. 3. A derék kiszabását. 4. Mindeféle angol és francia szabászatot. 5. Kostüm kabátot, hálókabátot 
és matrózbloúzt. 6. Ingblouzokat többfélét. 7. Mindeféle ujrészeket. 8. Princess ruhákat, japán blouzokat, pongyolákat és minden
féle legújabb divatú szoknya alj szabásokat és ezeknek az összeállításait is.

Az „EUROPA“ szabászati rendszernek következő előnyei vannak: 1. Hogy a ruhaszabászatot soha elfelejteni nem le- 
hehet; 2. hogy fejtörés nélkül egy perc alatt a szabászat kirajzolható bárki részére is; 3. hogy a legkönnyebb, legbiztosabb és 
a legjobb szabászati rendszer a világon, amiről számtalan elismerőlevél és hivatalos bizonylat az egész országból, sőt külföldről 
is rendelkezésemre állanak, amelyek kívánatra felmutathatok.

Tandíj személyenként 16 kor. Tandíjat nem kell előre fizetni.
Tőlem biztos sikerrel bárki is elsajátíthatja, a női ruha szabászat minden ágát, mert nemcsak a sima szabász minták 

kirajzolását tanitom, de ép úgy a ruha mintázását, valamint díszítését és összeállítását is, teljes terjed 3lmében. Ht csak e^y kis 
akarata van, úgy ruha a varrás tanulása is oktatásom által fölösleges. Hogy minden kedélyt eltüntessek állításom valódiságáról, 
kijelentem, hogy a tandijakat nem kell előre fizetni, mig meg nem győződik szabásom célszerűségéről. A tisztelt szabónőknek 
különös figyelmükbe és melegen ajánlom a tanfolyamon részt venni.

Jelentkezéseket elfogad D o r n s t ä d t e r  Márton Theodorovits W. cégnél.
Oktatási órák: Délelőtt fél 10— 12-ig külön tanfolyam. Délután 3— 5-ig ált. tant. 5— 7-ig házba is megyek oktatni.
Tekintettel az idő rövidségére, kérem a kezdetnél saját érdekében a tanfolyamon résztvenni. Szives látogatást kér

H i r s c h  J.
az „Europa“ című szabás és

...... .............. ............a tanfolyam igazgatója.
Nyomatott az Oberläuter - féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára" 2 8 -ik számához.

3526/918 tlkvi szám.

Árverési feltételek és hirdetményi 
kivonat.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
Dr. Lekics Illés ügyvéd által képviselt 
Janics Demeter kevevárai lakos végrehaj
tónak Stankövics J. Száva delibláti lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 900 kor. 
toké ennek 1912 november 1-től járó 6% 
kamata úgy 468 kor. 78 fill, tőke ennek 
1912 november 1-től járó 6% kamata 
ezúttal 32 kor. 30 fillérben megállapított 
valamint a még felmerülendő költségek 
nemkülömben a csatlakozás kimondásával 
a Bajavidéki tak. pénzt, javára 1000 kor. 
tőke, ennek 1907 november 1-tői járó 6% 
kamata 8 kor. 16 f. 1/3 % váltódij és 80 
kor. 16 f. költség Dr. Miron Jusztin javá
ra 68 kor. tőke, ennek 1907 április 15-től 
járó 6% kamata és 5 kor. 20 f. költség 
és 633 kor. 78 f. tőke, ennek 1908 okt. 
27-től járó 6% kamata és 114 kor. 37 f. 
költség u. az javára 50 k. tőke, ennek
1907 augusztus 26-tól járó 5 % kamata 
és 22 kor. költség u. az javára 60 kor. 
tőke, ennek 1907 augusztus 22-től járó 
5/0 kamata és 23 kor. költség u. az javára 
60 kor. tőke, ennek 1907 augusztus 22-től 
járó 5 0/0 kamata és 23 kor. költség u. 
az javára 166 kor. 40 fill, tőke, ennek
1908 október 31-től járó 5 0/0 kamata és 
50 kor. 80 fill, költség, és ugyancsak Dr. 
Miron Justin javára 110 kor. tőke, ennek 
1907 julius 5-től járó 5 0/0 kamata és 55 
kor. 20 fill, költség Czakicsan Andre; 
javára 34 kor. 60 fill, költség, u. az javára 
30 kor. tőke és 223 kor. 30 fill, költség. 
Frecot József és János javára 1406 kor. 
20 f. költség; delibláti hitelszövetkezet 
javára 380 kor. 99 fill, tőke ennek 1911 
november 5-től járó 5 0/0 kamata és 391 
kor. 28 fill, költség Dr. Zinner Miksa 
fehértemplomi ügyvéd javára 35 kor. 30 f. 
tőke, ennek 1909 junius 22-től járó 5% 
kamata és 33 k. 70 f. kielégítése végott 
az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 §-ai alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár
verést elrendeli, s annak feltételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területön fekvő 
Deliblát község VI/657. V/463. és iV/323. 
lapsz. telkvb. foglat következő ingatlanok.

I. и delibláti VI/656 VII/418 sz. tlvb, 
ielvet: 322 hrsz. 267 n.-öl II. oszt szántó 
29 kor. becsárban.

85 hrsz. 136 n.-öl gyümölcs 34 kor- 
becsarban. 112 hrsz. 267 n.-öl III osztály 
szántó kaszáló 53 kor. becsárban.

II. delibláti V/465 VI/1373 sz. tlkvb. 
felvett: 251 hrsz. 1 hold 800 n.-öl III. o. 
kaszáló 174 kor. becsárban. 30 hrsz. 930 
n.-öl II. o. szántó 115 kor. becsárban*

Ilii. a delibláti IV/323 VII/85 sz. tik. 
felvett: 113 hrsz. 1 hold 800 n.-öl I oszt. 
szántó 1/2 része 251 kor. becsárban. 113. 
hrsz. 1 hold 800 n.-öl II. o. szántó 1/2 ré
sze 184 kor. 50 f. becsárban. 113 hrsz. 
1 hold 800 n.-öl II. o. szántó 1/2 része 
185 kor. becsárban. 113 hrsz. 1 hold 400 
n.-öl III o. kaszáló 1/2 része 53 kor. becs. 
hrsz. nélküli 400 n.-Öl gyümölcsös 1/2 ré
sze 32 kor. becsárban. hrsz. nélküli 1 h. 
I. o. szántó 1/2 része 165 kor. 65 f. becs
árban. hrsz. nélküli 1 hold I. o. szántó 
1/2 része 342 kor. 50 f. becsárban. 57 
hrsz. 445 n.-öl szőlő 1/2 része 138 kor. 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát 
községházánál 1913 évi j u l i u s  hö 25 
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, melyek iigy a tlkvi 
hivatalban mint Deliblát községházánál 
a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1913 évi április hó - 28 űn.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.

3897/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatóság Dr. Miron Justin kevevárai ügy
véd által képviselt Bauinunng Frigyes Zi
mmersmann Lajos és Bohland FülÖp Ho- 
mokosi lakósok mint az Oraviczai taka
rékpénztár r. t. engedményei végrehajta
tok javára Sztojadinov Zsidói* gyám által 
képv. kisk. Sztojadinov Milica, Zsófia, 
László, Velinka, Borivoj és Bogdán homo- 
kosi lakósok végrehajtást szenvedettek el
len 1000 kor. tőke, ennek 1908 évi janu
ár hó 4 tői járó 70/0 kamata 122 kor. ed
digi ezúttal 33 korona 30 f. - ben megál
lapított valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az 1881. évi LX. 
t.-c. 144 és 146 §§-ai alapján az alább 
körülírt ingarlanokra az árverést elrende
li s ama feltételeit a következőkben teszi 
közzé:

Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
templomi kir. tö:vényszék területén fek
vő Homokos Homokbálványos és Deliblát 
községben fekvő következő ingatlanok:

I. a homokosi 1045 sz. betétben fel
vett:

A 1*. 3227 hrsz. szántó, a völgy dűl. 
766 n. - öl 6/24 része 45 kor. becsárban.

II. a homokosi 2495 sz. betétben fel
vett:

A +• 3928 hrsz. Szántó a II. dűl.

2 h. 680 n.-öl 6/24 része 166 kor. becs
árban.

III. a homokbálványosi 1778 sz. be
tétben felvett:

A t- 10196 sz. Szántó a Bregdülő- 
ben 1 h. 67 n. - öl 1/4 része 59 kor. be
csárban.

IV. a delibláti IV. 485 lapszámban 
felvett.

227 hrsz. 235. 228. 220 226 stb. hat 
1 h. 800 n. - öl II. v. szántó 6/24 kor. 
75 f. becsárban.

V. a delibláti VI/170 VII. 1013 lap- 
sztlkv. felvett:

140 hrsz. hat. nélküli 283 n.-öl szöl- 
lő 75/240 ed rézzé 68 kor. 75 fill, becsár.

VI. a delibláti VII. 1014 ltlkvben. fel
vett.

45 hrsz. 47 Wiesen. 44 91 - 90 - hat
II. о szántó 75/249 része 165 kor. I9 fill, 
becsárban.

VII. a delibláti VII/ 484 lapsz. tlkv- 
ben felvett: 172 hrsz. 173 ut. hat. 800 
n.-öl III o. kaszáló 30/120-ad része 17 k. 
75 fill, becsárbav.

Ezen ingatlan jutáiéi 1/7-ed részére 
Stojadinov Dusán javára bekebelezett élet- 
hoszignai hnszonélveszeti jog ezen árve
rés által nem érintetik

Amennyiben azonban a fenti ingat
lanjutalékért a fenti szolgalmi jogot meg
előző s ezennel 1800 kor.-ban megállapí
tott vételár meg nem igértetnék az árve
rés nyomban hatálytalanná válik és a fenti 
íngatlanjutalék az 1881 évi LX. t.-c. 163 
§-a értelmében a fenti szolgalmi jognélkíil 
fog nyomban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1913 évi augusztus hó 1 
napjának d. e. 9 órakor a homol ősi betét
ben felvett ingatlanokra. Deliblát község
háznál 1913 aug. hó 1-éu d. e. 11 órakor 
a delibláti tlkvb. felvett ingatlanokra és 
Hbálványos községháznál 1913 aug. 1-én 
d. u. 3 órakor a Hbálv. ingatlanra fog 
megtartani jelen árverési feltételek melyek 
úgy a tlkvi. hivatalban mint Homokos De
liblát Hbálv. községházánál a hivatalos 
órák allatt bárki által megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegásziteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz

8. Vevő köteles a vételárat 2 egyenl- 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerőd 
re emelkedésétől sámitott 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

Kevevára 1913 évi május hó 9 -én 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.




