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sziget felső végén a Dunába ömlő 
Morava folyó fertőzött vize okozta. 
A sziget lakossága nagyreszben Duna- 
vizet iszik, s igy az ily úton való 
fertőzés elég plausibilis. De lehetsé
ges, hogy a vészt valami úton - mó
don a szigettől alig 100 méterre fek
vő Szerbiából hurcolták be. A tény 
az, hogy Temesszigeten choleragya- 
nűs tünetek között több egyén meg
betegedett, s a község ez idő szerint 
cholerafertőzöttként lesz kezelve.

A mi magát a temesszigeti cho- 
lerát illeti, a legilletékesebb helyen 
beszerzett információk és a helybeli 
főszolgabirói hivatalban a legelőzé- 
kenyebben rendelkezésemre bocsáj- 
tott hivatalos jegyzőkönyvekből és 
iratokból a következő tényeket sike
rült megállapítanom:

1913. július 19-én este jelentés 
érkezett Temesszigetről, hogy ott 
choleragyanús tünetek között megbe
tegedett К i r d u Jánosné 48 éves 
asszony, N i к о 1 i c s Radivoj 24 éves 
földmi vés és Pe t ko v  Zsófia 46 éves 
asszony. Tekintettel arra, hogy Te- 
messziget 12 kilométerre fekszik Ke-

vevárától, s mivel aznap kiszállani 
már nem lehetett, Dr. Kle in József 
tb. főorvos, járásorvos és F á b r y  
Géza főszolgabíró 20-án reggel hét 
órakor szállottak ki Temesszigetre.

Dr. Kle in a betegeken rögtön 
konstatálta a cholera minden symp- 
tomáját és F á b r y  főszolgabíróval 
egyetérve, rögtön a legmesszebbmenő 
óvintézkedéseket megtétette. A bete
geket a chorerabarakkba, az éj fo
lyamán elhalt Kirdu Jánosnét pedig 
a hallottasházba szállíttatták és fel
boncolták. A betegekkel érintkezőket 
rögtön izolálták, a fertőzött házak 
elé csendőröket állíttattak, a járvány
bizottságot összehivatták, a községet 
3 kerületre osztva, a naponkinti két
szeri házvizsgálatot elrendelték, mu
latságok rendezését, népes temetések 
tartását megtiltották, a korcsmázásra, 
az élelmiszerekre, a köztisztaságra 
vonatkozó minden intézkedést meg
tettek és a Dunaviz ivásától a lakos
ságot szigorúan eltiltva, a községet 
cholerazár alá helyezték. Egyben rög
tön értesítették a felsőbb hatóságo
kat, a szomszédos községeket, az ősz-

A temesszigeti cholera.
A temesszigeti cholerával kap- 

csDlatban több ferde és a valóságnak 
meg nem felelő, kolportált hir járta 

y>(ifapisajtót és ijesztgette a már 
•ryietelzaklatott kedélyeket. Némely 

Híradás, s a hozzájuk fűzött kom
mentár olyannak festett, mintha ide
ien már nem tudom mennyire nagy 
volna a veszedelem és az elkövetke
zendő eshetőségek legtarkább latol
gatásával még sötétebb hátteret fes
tett a dolognak.

Tény és való, hogy Temesszige
ten több choleragyanús megbetege
dés fordult elő, de az még nem je
lenti azt, hogy a vész tovább is fog 
harapódzni. Mindannyian emberek 
vagyunk, s hatóságaink sem féliste
nek, hogy módjukban állana mindent 
úgy intézni, amint az a legjobb vol
na. Mint emberek megtettek mindent 
a vész terjedésének meggátlására és 
remélhető, mint a múlt alkalommal, 
úgy most is lokalizálható lesz a ve
szedelem Temesszigeten.

A vészt valószínűleg a Temes-

T Á R C A .
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Az élet őrült dalosa.
— Berkes József. —

Mossze a tropikus, búja India őspla- 
tános földjén élt valaha egy bús álmodozó, 
B u d d h a .  Ifjú szemeiből állandóan patak
zott a könnyár. Csak könnyeinek homályos 
tükrén át nézte Kelet napjának fejedelmi 
pírját, az orientális tenger milliárd villanyos 
szikráitól az éjbe tündöklő habjait. Pálmák 
sötétes árnyáben ült mindig ; itt merengett 
a világ folyása felett. Mert könnybelábadt 
szemmel révedezett a nagy világba, mert 
árnyékban gondolkedott: sötéten, boron- 
gósan, ködösen, feketén látta rózsába, 
illatba feslő csillagos szép világunkat.

Bánatos világfelfogását vallásba, rend
szerbe sűrítette s meghódította vele Ázsia 
rézbőrü népeit.

De az életnek ez a mélabús akkordú 
dala, melyet Buddha oly keserves tremo- 
lóval belezengett a világba, visszhangra 
talált glóbusunk mind a négy táján. Benne 
rezg azóta minden kultúr - nép költőinek, 
tudósainak, Íróinak szivében lelkében, és 
írásaiban.

Ez a p e s s z i m i z m u s .  Schopen
hauer von Hartmann a német bölcselői. 
Leopárdi, Puskin, Byron, Lermontov a 
lantosai.

Bécsben Lenau és Wedekind kese
regnek a szomorú élet felett, idehaza, 
Eötvös, Kemény, Vajda, Madách, Reviczky 
és Ady.

E gyászos, temetői requiemes skálák 
közül élesen kicsendül egy őrületesen 
trillázó, táncosán pezsdülő tutam. Mámo- 
ros-e dal, éjszakának és délnek zúgó víg 
élet - dala : Nietzsche. Zarathuszthra kör
éneke.

Ember! Figyelj a szóra j 
Mit mond az éji óra ?
Mélységes á 1 m о m,
Váltotta virradóra.
Létünk mi mély
Nap nem gondolta volna.
Fájdalma mélyre nyúl,
Mélyebbre az öröm vágy;
Bú mondja : „Múlj“ !
A kéj örökké élni vágy.
Örökké élni vágy!

Mi más e dal, mint a pesszimizmus 
energiatlan, gyengeszavú költőinek a mesz- 
szibe vesző bánatos nótái ?! Az ő dalaik-

nál lankad a kar, görnyed a hát, össze
roppan a széles férfi mell és a röpülésre 
termett saslélek, szárnyaszegetten lapul 
meg alacsony ágak alján, mint a bamba 
bagoly.

És mily tüzelő, mily őrült táncra 
hivó Neitzsche élet - dala !

így is dalol ő : Emberek, legyetek 
hasonlatosak a hegyi barlangból kirohanó 
szélhez: az a maga füttyére akar táncol
ni, a tengerek megremegnek és ugrándoz
nak léptei nyomán.

Üdvöz légyen az a jó, féktelen szellem 
amely szamárnak is szárnyat ad, nőstény 
oroszlánt megfej, s amely minden „má-“ra 
és minden csőcselékre „viharos szélként 
jő,“ amely ellensége minden bogáncs—és 
bogaras fejűeknek és minden fonnyadt 
levélnek és dudvának : üdvöz legyen ez 
a jó, szabad szellem, amely ingoványokon 
és búbánatokon is úgy táncol, mintha rét 
volnának.

Üdvöz legyen minden szabad szellem
nek ez a szelleme, a kacagó vihar, amely 
minden feketén látónak, minden poklosnak 
port fú a szemébe.

Eltáncolni fejetek felett. . . . ! Ne 
feledjétek a jóízű nevetést sem.

Imigyen szóla Zarathuszthra.
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szes hivatalokat az esetről, és a pos
tán a korlátolt csomagforgalmat el- 
rendelték.

20-án este érkezett meg Buda
pestről Dr. Tér у Ödön miniszteri 
osztálytanácsos, közegészségügyi főfel
ügyelő, majd 21-én reggel kiszállt 
Dr. Klein járásorvos é s F á b r y  fő
szolgabíró társaságában Temesszigetre 
hogy a megtett óvintézkedéseket fe
lülvizsgálja. Téry főfelügyelő minden 
nap jár át Temesszigetre és szemé
lyeseden rendelkezik mindent illető
leg.

20-án meghalt Nikolics Radivoj 
és Pét коv Zsófia is. Azóta újabb meg
betegedés egészen 24-ig nem fordult 
elő, amennyiben Nikolics Spáza, Ni- 
lolics Radivoj édes atyja nem cho- 
lerában, hanem szívszélhüdésben halt 
meg. 24-én Konstantin Angelina 50 
éves cigányasszony betegedett meg 
gyanús körülmények között, mig 25- 
én reggel Besenyak Radika 60 éves 
asszony megbetegedését jelentették. 
A hatóságok itt is minden óvintéz
kedést megtettek. 24-én este érke
zett Kevevárára az állam részéről 
kiküldött két járványorvos, akik kö
zül Dr. F ischhof Kornél Kevevárán 
teljesít szolgálatot a hajó és vasút
állomáson, míg Dr. Kerekes József a 
25-én ideérkezett és szabadságát meg
szakított vármegyei tisztiorvos Dr. 
Bechni t z  Sándor és Téry  főfelü
gyelő társaságában Temesszigetre 
ment. 26-án Dr. Fer enczy  Sándor 
alispán érkezett ide, aki szintén ki
szállott a hatóságokkal a szigetre, hogy 
személyesen is meggyőződjék a kel
lően foganatosított óvintézkedésekről,

Bátran, büszkén kell az életen végig 
lejteni, mert : „Bátor szív“ az, aki ismer 
félelmet, de kényszeríti, aki lát mélységes 
szakadékot, de büszkén.

Aki a szakadékot látja, de sasszem
mel, aki saskörömmel megragadja a mély
séget annak vagyon bátorsága:

„Csak az élet csúcsai felé tör a nagy 
lelek. Próza, hétköznap, szürkeség nem 
való az intelligens knltiírembernek. Csú
csokon ragyog a napsugár örökké. Ide 
lenn még a tölgyek alatt is rejtelmes árny 
borong.

S ha az egyik csúcs felhőbe szakad, 
a másikra kell hágni. De ne szöges talpú 
cipővel, ne kampós turista - bottal, hanem 
át kell szökni, mint a kőszáli zergének. 
„Mert hegyek között a legrövidebb ú t: 
csúcstól, csúcsig.“

De ha kurta - ugrású a lábad, vigyázz, 
mert a szakadékba zuhansz. Ha ugorni 
nem tudsz, bontsd ki szárnyaidat, lelked 
szabad, csattogó szárnyait, miket a gon
dolatdús kultúra fakasztott lelkeden és 
a kultúra szabadon zúgó vihara is át segít 
a még magasabb csúcsra is.

Ha e dal, lesz élted vezérmotivuma,: 
s ha ilyen könnyű, bohó, híines lebegő 
lelkeket látok — igy Nietzsche: ez engem 
könnyre, dalra csábit.“

Ilyen az élet őrült dalosának dala az

1913. július 27.

melyek segítségével remélhetőleg új
ból csak elnyomható lesz a vész, 
mint 1911-ben.

Wcnner Sándor.

H Í R E K .
=  Személyi hírek. Dr. Téry Ödön 

minist.osztálytanácsos, közegészségügyi fő
felügyelő vasárnap este Kevevárára érkezett 
a temesszigeti cholerával kapcsolatos óv- 
intérkedések elrendelése és ellenőrzése 
ügyében.

Ferenczy Sándor vm. alispán f. hó 26 
án, szombaton községünkbe érkezett.

Dr. Bechnitz Sándor vm. tiszti főor
vos f. hó 25.-én pénteken községünkbe 
érkezett.

=  Ág- h- ev. istentisztelet. A hely- i 
beli ág. h. ev. hívők ezúton is értesittet- 
nek, hogy ma vasárnap délután 3 órakor 
a polgári fiúiskola negyedik osztályában 
istentisztelet lesz. Wallrabenstein Jakab 
homokosi ág. h. ev. lelkész kéri híveinket, 
hogy az istentiszteleten mlnnél számosab
ban szíveskedjenek megjelenni.

— Járványorvosok. Dr. Fischhof Kor
nél és Dr. Kerekes József járványorvosok
f. hó 24.-én érkeztek Kevevárára. Dr. Ke
rekes 25.-én átment Temesszigetre, mig 
Dr. Fischhof a helybeli vasúti és hajóállo
máson fog orvosi szolgálatot teljesíteni fog.

=  A Titel, Pancsova Kevevárai 
vasút. Autentikus helyen beszerzett in
formáció alapján tévesnek kell állítanunk 
azt a hírt, mintha a Titel-kevevárai vasút 
már épülne. A hírből csak annyi igaz, 
hogy a Titel - Pancsova közötti részén most 
folyik a kisajátítási eljárás. A Kevevára- 
pancsovai részen a kisajátítás majd csak 
ősszel a kukorica letörése után fog meg
indulni és előreláthatólag az építkezés 
majd csak a tavasszal fogja kezdetét 
venni.

— Emlékkeresztek. Csütörtökön 1/2 
11 órakor tűzte D o r o t k a  alezredes 
a helybeli 28 - as vadásztisztek és legények

életről.
Ez a dal is — először Wagner intre- 

pretációjában — visszhangra talált. A köl
tők egész generációja tovább pengette 
e fékeresztett fúgákat: Verlaine,Bierbaúm 
Erdős — egy ideig. — De ez a vad, szabad 
vihar immár csendesedik. A kacagó vihar
ból, lassan lágyan, édesen csókolgató 
szellő lesz.

Mert!
Igaz, oda kell hagyni a férfiatlan 

émelygős kesergest; a sötét éjbe kell 
kergetni a süvítő baglyokat; a halálma
dárnak temetőben a helye. Dalra kell 
gyújtani, az élet édes dalát kell inkább 
mosolyogva dalolni, de rapszódiát énekel
ni egyfolytában, ditirámbot harsogni örök
ké nem lehet. Mert e'rekedünk, megsza
kadnak a hangszálak. És ez még rosszabb, 
még csúnyább, mint bús nótát énekelni, 
csengő, tiszta hangon, lágy melódiában.

Táncolni sem lehet örökké, legalább 
gyorsakat nem. Felváltva lassút és gyor
sat. így élet az élet.

Aztán, hogy Nietzsche dala nem 
illet hosszú fülűeket, elhiszük, sőt, hogy 
juhkörinök se nyulkáljanak kottái után 
ugyancsak el hisszük, de bár nincs hosszú 
fülünk, sem juhkÖrmünk, hitelt őrült dalá
nak mégse adunk, legalább teljesen nem. 
Mert más az örülni és más őrülni.

mellére azt az emlékkeresztet, amelyet 
őfelsége küldött mindazon hadtestek szá
mára, amelyek az elmúlt fenyegető bal
káni veszedelem idején a nehéz határszé
li őrszolgálato' teljesítették. A parádés 
kiosztást tábori mise előzte meg, amelyet 
B e r k e s ,  káplán végzett. A dekoráltak 
között Dr. Knezsevics Szilárd is volt, 
honvéd ezredorvosi díszes mundérban, 
mint aki állandé orvos helyettese katona
ságunknak és mint aki nem egyszer gyó- 
gyitgatla a Temesszigeten és a s :endrői 
szigeten összevisszafagyott hadfiakat. 1/2 
1 kor diner volt a tiszti menázsban, 
amelyen D о г о t к a alezredes gyönyörű 
beszédben éltette a legfőbb hadúrt, a ki
rályt és a mely beszédben tisztjei és 
legénységei nevében katonás hűséget 
ígért a király és a haza iránt. A társaság 
és a vendégek 1/2 4-ig maradtak együtt 
kedélyes és dalos hangulatban.

=  A veszett kutya garázdálkodása. 
Báziási értesülésünk szerint e hét folya
mán egy veez3tt kutya rohant Báziás 
utcáin. Minden útjába kerülőt megmart. 
Állítólag tizenégy a megmartak száma 
köztük földink Kacsina Lázár Viktória 
nevű leányát is. A megnmrtakat már 
a Pasteur intézetbe szállították.

. — Gyászeset. Radivojevics Milán 
hentes 29 éves korában hirtelen elhúnyt. 
A szorgalmas és clorék iparos hosszabb 
idő óta panaszkodott főfájásról, sőt több íz
ben betegsége hosszabb-rövidenb időre ágy
hoz láncolta. Vasárnap éjjel betegsége 
felujult és a fiatal erős ember alig néhány 
órai kínlódás után kiszenvedett.

— Csrplés. Az idei nyáron a gőz
gépekkel való cséplés csak az erre a célra 
kijelölt cséplőtt reken van megengedve. 
A motoros gépekkel való cséplés a község 
belterületén megengedtetett, azzal a kor
látozással, hogy legfeljebb három holdnyi 
mennyiségű szalma kicsépeltetése történ
hetik egy-egy portán.

=  Az iskolai komisió az épülő ele
mi iskola színtéren tartotta meg szerdán 
d. u. 4 órakor gyűlését, amelyben mind
azon szükséglek állapíttattak meg és ke
rültek határozatba, amelyek az általános 
költségvetésen kívül estek.

Szóba került 1., villany bevezetése. 
Tekintettel arra, hogy csak a földszinti 
termekben lesznek esti előadások, az ipar
iskolások számára, csak a földszint összes 
helyiségeibe vezetik be a villanyos világí
tást. Az emeleten csak a tanácskozó és a 
díszterem kapják meg ezt a világítást. A 
két lépcsőház szintén villannyal lesz be
vezetve.

2. Határozatba ment, hogy kifestés 
alá csak a lépcsőházak kerülnek és ter
mészetesen az intézet díszterme.

3. Szolga-lakásul a jelenlegi fog szol
gálni, de a szükségesek szerint restaurálva.

4. Az iskola udvarán mély kutat 
furatnak.

5. Az iskola körül kertet létesítenek, 
vasráccsal körülveszik,virággal gyöppel és 
bokrokkal beül tettetik. A jelenlegi eper
fák ki lesznek vágva.

6. A bejáratok fölé magyar nyelvű 
arany betűs feliratok kerülnek jelezve az 
iskola jellegét.

7. Az ovodát az iskola épületbe nem 
óhajtják annál is inkább, mert a modern 
kornak megfelelői >g slöjd termet óhajtanak 
ott berendezni. A sarki épületbe akarják az 
ovodát, elfalazni és kelté osztani a jelenlegi 
egy épületet. Az ovoda idehelyezés a másik 
mellé szerencsésebb, mert a centrumban
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fekszik, ahová mindenünnen aszfalt vezet.
8. Az épület köré aszfaltot húznak.
9. A C.sol'ák-féle tel bk horribilis ár 

miatt nem vétetett meg.
Egy modern kivánalómról azonban 

egészen megfeledkezett a komhsió. Arról 
t. i. hogy vizvezetékkel lássa el ezt a mo
numentális épületet. A dolog annál is 
inkább коппуеЬзп keresztülvihető, mert 
a létesítendő mély furatú kúthoz pumpájá
val a viz csatornákon felpumpálható egy 
padlás-tartályba, ahonnan az épület minden 
vízszükséglete fedezhető.

Különben ezen szükséglet szorgalma
zását a komissió ügyeimébe melegen ajánl
juk és magunk is a fölsőbb formunknak a 
szorgalmazó lépéseket megtenni óhaltjuk. 
A vízvezeték berendezésének összes költ
ségei az építő vá'Lilkozó költségvetése 
szerint 2400 — 2500 koronába kerülne.

A temesszigeti cholera.
Mint lapzárta után 

hivatalosan értesültünk, a 25-én reg
gel choleragyanűs tünetek között meg
betegedett Besen у ák Radika nem 
cholerás.Megbetegedését csupán nagy
fokú gyomorrontás okozta. Az öreg 
asszony már egészen jól érzi magát. 
A bactereológiai intézet jelentése még 
eddig nem érkezett meg. Újabb meg
betegedés 26-án délig nem volt.

— Mulatság. A szerb egyházi dalár
da f. hó 26.-án a helybeli szerb egyház 
búcsúja alkalmával nagyszabású concert- 
tel egybekötött táncmulatságot rendezett. 
A jól sikerült estélyről lapzárta miatt, 
a legközelebbi számban, referálunk.

— Szerb búcsú. Szombaton f. hó 26- 
án volt a helybeli gör. kel. szerb egyház 
búcsúja. Az ünnepnapra számos vendég 
érkezett Kevevárára. A délelőtti nagy mi
sét K n e z s e v i c s  János lelkész fényes 
segédlettel celebrálta a helybeli gör. kel. 
szerb vegyes dalárda közreműködésével. 
Szerbajkú testvéreinknek az idő nem na
gyon kedvezett, mert a délután folyamán 
nagy zivatar vonult el községünk felett.

=  Elzárva a szerb határ. A S :erbi- 
ában dühöngő cholerajárvány következté
ben, a magyar határt a hatóságok további 
intézkedésig lerázták. Ennek következté
ben sem Szerbiába menni, sem onnan át
jönni nem lehet.

=  Gyújtogatás. Dacára annak, hogy 
Kevevárán négy féle nemzetiség lakik, a 
gyűlölködés, az egymás elleni uszítás, a 
nemzetiségek közötti torzsakodás, egyes 
eseteket (pl. biróválasztás) kivéve isme
retlen fogalmak. Gyújtogatás és mi egyéb 
alig fordul elő. P a u 11 János helybeli te
kintélyes polgár már évek óta azon volt, 
hogy a hatóságoknál keresztülvigye azt, 
hogy a község belterületén a cséplés ne 
engedélyeztessék. Igyekezetét végre siker 
koronázta, amennyiben az idén a gőzgé
pekkel való cséplés a község belterületén 
el lett tiltva. Persze nagy volt a paraszt- 
gazdák felháborodása, mert sokan igy 
kénytelenek voltak a már az udvarukba 
behordott gabonát a cséplőterekre kivinni. 
Szerdán éjjel aztán valami nagyon elke
seredett gazdaember úgylátszik bosszúból 
— fel akarta gyújtani Panll Ferenc József- 
úti kukoricagóréját. Éjfélfelé a villamos
lámpa oltogató a Ferenc Józsefút külső 
részén a kaszárnya felé biciklizett, hogy 
az ottani utcái lámpások felét eloltsa. A 
mint a Paull-féle magtár alatt elhaladt, 
két sötét alak szökött a szomszédos mel

lékutcába. A gyújt ogatónak gyanús volt 
a dolog, leszállóit a kerékpárról és egy 
kis szemlét tartott a gyanús helyen. Az 
egyik faeresz alatt aztán rájött a dolog 
nyitjára. Két gondosan elhelyezett száraz 
kukoricaszárcsomag közé helyezve, egy 
petróleummal itatott taplót talált. A 
lámpagyujtogató a corpus delictit rögtön 
elvétté Paull Jánosnak, ki másnap reggel 
az ismeretlen tettesek ellen megtette a 
bűnvádi feljelentést. Paull magtárja kü
lönben háromszorosan is be van biztosítva, 
s igy kár nem érte volna.

Halá?ozások.
Drencea Trifon helybeli fiatalember 

f. hó 24.-én 18 éves korában meghallt. A 
fiatal halottban Drencea András cs. és k. 
zászlós öccsét gyászolja.

Fleischacker Jakab cukrász 5 éves 
Julcsa nevű kis lánya kedden, f. hó 18.-án 
meghallt. A kis halottat szépzenés parádé
val kísérték ki utolsó útjára.

Mandzsui Péter helyb. 19. éves román 
parasztfiút korán szóllitotta el a halál. A 
fiatalember temetése óriási részvét mellett 
f. hó 19. -én ment végbe. A temetésen a 
halott legény utolsó kívánsága szerint úgy 
a vonós, mint a fúvós zenekar játszott 
gyászdalokat.

Nagy Antal gazda 80 éves korában f. 
hó 24.-én meghallt. Temetése 25.-én volt. 
R. I. P.

=  Mesernondás az áilatkertben.
Rendkívül ötletes újítást valósított meg a 
budapesti Állatkert igazgatósága, mely a 
népszerű intézményt még popul árisabba 
teszi. Fölkérte a legjelesebb ifjúsági írókat 
és színészeket, hogy minden pénteken 
rendezzenek mesemondó d Jutánt. Az Írók 
szívesen fogadták a kedves gondolatot és 
megígérték közreműködésüket S e b ő k  
Zsigmond, Mo l n á r  Ferenc, В e d e Jób, 
K r ú d y  Gyula és mások, a színészek 
közül is kilátásba helyezték közreműködé
süket F e d á к Sári, F é n y e s  Annuska, 
R ó z s a h e g y i  Kálmán és még többen. 
A mesemondás egyszer a majomház előtt, 
máskor a mackóknál, majd a vízilónál és 
elefántoknál fog végbemenni, kétségkívül 
a gyermekvilág óriási érdeklődése mellett. 
Ez a fényes ötlet a budapesti Állatkertet 
messze kiemeli minden állatkert közül s 
nem csoda, ha nemcsak a budapestiek, 
hanem a vidékiek is tömegesen keresik 
fel ezt a nagyszerű érdekes és szórakoz
tató helyet.

5444/913 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. járásbíróság mint tlkvi ható

ság Dr. Franki Sándor kevevárai ügyvéd 
által képviselt kisk. Vlaicc István képvi
selt Vlaics Dusán gyám által és Vlaics 
Lyubomir végrehajtatóknak Vlaics Lázár 
pancsovai lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 504 kor. perköltség tőke, 24 kor 30 
fill, eddigi ezúttal 16 kor. 30 fiil - ben 
megállapított, valamint a méí felmerülen
dő ^költségek kielégítése végett az 1881. 
évi LX. t. ez. 144 és 146 g - ni értelmé
ben alább körülírt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és annak feltételen a követke
zőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtalnik a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Homokbálványos község 2103, 2104 
és 3918 sz. betétben foglalt következő in
ingatlanok.

A homokbálványosi 2103 sz. betét
ben felvett:

A I. 9009 hrsz. szántó a Ritics dű

lőben 1494 n.- öl és 9010 hrsz. Szántó a 
Ritics dűlőben 1500 n.- öl 4/12 része 116 
kor. becs árban

II. a homokbálványosi 2104 betétben 
telvett. A I. 512 hrsz Ház 607 öisz a ud
varral a beltelekben 292 n.-öl és 514 hrsz. 
Kert a beltelekben 136 n.-öl 28/(}6 része 
34 kor. becsárban.

A t  7009 hrsz. a Dolina dűlőben 
774 n.-öl 28/96 léize 19 kor. becsárban.

A f  7071 hrsz. Szántó a Dolina dü* 
lobén 730 n.-öl 28/96 része 19 k. becsárb.

A f  8066 hí sí. Szántó a Medzsu 
malim i velikim verovácsom dűlőben 1 h. 
1394 n.-öl 28/96 része 95 kor. becsárban.

A f  9011 hrsz. Szántó a Ritics dű
lőben 2 hold 120 n.-öl 28/96 része 115 
korona becsárban.

III. a homokbálványosi 3918 sz. be
tétben felvett. A I. 5427 hrsz. Szántó 1350 
n.-öl és 5428 hrsz. Szántó 1 hold 670 n.-öl 
a Kod deliblacskog puta dűlőben 28/96 
része 108 kor. becsárban.

A f  3698 hrsz Szántó a Krablyevai 
dűlőben 1 hold 85 n.-öl 28/96 része 56 
kor. becsárban.

A f  7221 hrsz. Szánta a Vélik i ba- 
ra dűlőben 1415 n.-öl 28/96 része 19 kor. 
becsárban.

Ezen hbálványosi 2103 sz. betétben 
felvett ingatlanokra Vlaics Péterué szül. 
Kosztics Zsivka és a 2104 és 3918 számú 
betétben felvett ingatlanokra Vlaics Zsiv
ka javára bekebezeU élethosziglani h iszon- 
élveszeti jog ezen árverés által nem érin
tetik.

2. Ezen nyilvános árverés a Homokbálv. 
községházánál 1913 évi szeptember hö 24 
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, melyek úgy a tlkvi 
hivatalban mint Homokbálv. 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 jun. hó 26 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Auamov, kir telekkönyvvezető.



VM7/IQ14 tlkvi «ЯШ köteles nyomban a bánatpénz az általa az ingatlan becsárának 10„/»-át készpénz-
0247/1913 tlkvi szám. ( ^  J egfe]elíi 10%-ra kiegásziteni ha ben vagy ovadekképes értékpapírban a

Árverési hirdetményi kivonat. eme kötelezettségének eleget nem tesz kiküldött kezeihez loteni.
* Vevő köteles a vételárat 2 egyenl- 6* A legtöbbet igero illetve vevő

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. észletben és pedig elsőt az árvés jogerőő köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
hatóság Dr. Abonyi Henrik kevevárai ügy- re emelkedésétől számított 15 nap a má- ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- 
véd végrehajtatónak Gruics Dusán temes- socp|íat ugyanazon naptól számított 45 nap teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
szigeti lakos végrehajtást szenvedett ellen aJatt min3en egyes vételári részlet ntán tesz Ígérete figyelmen kiviil hagyásával és 
250 kor. tőke, ennek 1911 november 1-től az árverés napjától számított 5°/0 kama- kizárásával a árverés nyomban folytatódik, 
járó 6% kamata 82 kor. 20 f. eddigi ez- jokkal együtt a kevevárai in. kir. adóhi- Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
úttal 18 kor. 30 íill-ben megállapított, va- VTataInál lefizetni. részletben és pedig az elsőt az árverés
lamint a még felmerülendő költségek nem- ‘ ‘ ~ y evő köteles eladott ingatlant jogerőre emelkedése után számított 15 nap
különben a csatlakozás kiinondásávaPMein ter]iei  ̂ £s az árverés napjától esedékes alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- 
Jenő javára 89 kor. 74 f. tőke, ennek 1913 acjókat és illetéket viselni és az ingatlan initott 45 nap alatt mindenegyes vétel- 
január 18-tól járó 5y0 kamatai es 3d kor. birtokába az árverés jogerőre emelkedé- ári részlet után az árverés napjától járó 
20 f. költség kielégítése vegett az 1881. sekor ]ép. 5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
LX. t. c. 144 és 146 §-ai alapján az alabb A tulajdonjog a vételár és kama- adóhivatalnál lefizetni,
körülirt ingatlanokra az árverést elrenden tainak teljes lefizetése után fog vevő ja- 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
és annak teltételeit a kővetkezőkben teszi v^ra bivatalból bekebeleztetni. terhelő és az árverés napjától esedékes
közzé. , , . . , , _ _ , adókat és illetékeket viselni és az ingat-

1. Árverés ala borsa]tatnak a teher- Kevevara 1913 évi jumus ho 26 - an lan birtokába az árverés jogerőre emel-
templomi kir. törvényszék területen fekvő Hajdú János, s. k. kir. járásbiró. kedésekor lép.
Homokos község 1032 sz. betétben ogat  kiadmánv hiteléül* 8. A tulajdonjog a vételár és kama-következo ingatlanok. A Kiadmány mteieui. . . , . , •  után ino-erőrp invá-

А I. 8565/1 hrsy-^Réta mramoráki Dinusz János, kir. telekkönyvvezető. ra hi*ata|Jból bekebeleztetni. °
rétben Ártér 164 n.-ol 8566/1 hisz. Ret a -—— --------------------- -—— ——-----------  , , ini0  , . . . . .
mramoráki Rétben Ártér 72 n.-öl 1/2 ré- 4553/913 tlkvi. szám. Kevevaran 1913 évi jun. ho 1 - en.
sze 1 kor. A f  3256/1 hrsz. Szántó az I. : r . , , . • Hajdú s. k. kir. albiró.
dűlőben 800 n.-öl 1/2 részben 47 korona АГ¥6Г681 П1Г08Т1Т16ПУ1 KÍVOilBli A kiadmány hiteléül,
becsardan. A  ̂ 3740 hrsz. Szántó az 1. . . .  ,. Adamov kit’ tplpkknnvvvp7pt(í
dűlőben 2 hold 1436 n.-öl 1/2 részben 266 kir. jarasbirosag mint tlkvi. ható- _ _ _____ I_______ '__  y 1
kor. becsárban. A t  4100 hrsz. Szántó a ság Dr. Lekics Illés ügyvéd által képvi- “ --------------
II. dűlőben 3 hold 1456 n.-öl 1/2 részben seit Pancsovai népbank végrehajtatónak S t C C k e i i O f e r d
267 kor. becsárban. A f. 4592/1 hrszám Filipovics Tivadar és FilipovÍ3s Zsiváné r
Szántó а II. dűlőben 1440 n.-öl 1/2 rész- szül. Rakidzsico Zsófia fehértemplomi la- 1 Í 1 1 О П 11 P 1 4 7 Я П П Я 11
ben 52 kor. becsárban. 4779/1 hrsz. Szán- kosok végrehajtást szenvedettek ellen " 1 ”
tó а III. dűlőben 726 n.-öl 1/2 részben 31 1200 kor. teke, ennek 1913 február 4 -tői Bergmann és társa Tetschen a E cégtől
kor. becsárban. 5085 hrcz. Szántó a ILI. járó 6% kamata 6 korona 60 fill, óvási elérhetetlen hatású szeplök eltávolitásá-
dülőben 1 hold 1518 n.-öl 1/2 részben 134 70 fül. közlési 1/3% váltódij 100 kor. 20 é nélkülözhetetlen szer nrc és hör
kor. becsárban. A t  5898/1 hrsz. Szántó fill, eddigi ezúttal 30 kor. 30 fül.-ben “  ®S nelkulozheteUen szer are ee bői-
a IV. dűlőben 720 n.-öl 1/2 réssé 31 кол megállapított, valamint a még felmer ölen- apolasra, mit számtalan ehsmerolevellel
becsárban. A f  6000 hrsz. Szántó а IV. do költségek, nemkülönben a csatlakozás bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Droge-
dülőben 2 hold 197 n.-öl 1/2 része 146 k. kimondásával Filipovics Tivadait illető riákban, Illatszer és fodrász üzletekben
becsárban. A t  6498 hrsz. Szántó az Or- 5/8 része Paul! János javára 50- kor. tő- 80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan
lovát Rét dűlőben 1 h- 1410 n.-öl 1/2 ré- ke, ennek 1912 augusztus 31 tői járó 6 WíWl
sze 129 kor. becsárban. A t  6539 hrszám % kamata 295 kor. 50 fill, költség * kielé- __ a . kezapoloszer a Bergmann 
Szántó az Orlovát Rét dűlőben 720 n.-öl gitése végett az 1881 évi LX. t.-ez. 144. „Manera liliomkremje, mely tubusok-
1/2 része 22 kor. becsárban. A t  7243/1 és 146 §-ai alapján az alább körülírt in- ban 70 fillérért mindenütt kapható.
hrsz Szántó a Csibuk dűlőben 720 n.-öl gatlanokra az árverést elrendeli és annak --------------------------- --------- —---------------
1/2 része 22 kor. becsárban. A f  8471 feltételeit a következőkben teszi közzé. 5  KíiílVV̂ íiíni Hlííhpll/Pmhjn •
hrsz. Rét a mramoráki rétben Ártér 1 h. 1- Átverés alá bocsájtaTiak: a fehér- ?  У * ” S
1062 n.-öl 1/2 része 26 kor. becsárban, templomi kir. törvényszék területén fék- ф m indenféle  e s z a k m á b a  5

Ezen ingatlan jutalék 1/6 részére vő Gálya község 417 szám betétben fog- 9  r c ф
Gruics Sándor javára bekebelezett életho- lalt következő ingatlanok: 9  vágó m u n k á la to k  a l e g -  9
sziglani haszonélvezeti jog az ezen árve- A 1. 560 hrsz. Ház 132 öisz. a udvar- £  n я ff v ó b b  « rakórto lpm - 2
rés nem érintetik. ral a beltelekben 242 n.- öl és 561 hrsz. ф п а 8 У 01) 13 sz a k é rte lem  9

Amennyiben azonban ezen szolgalmi Kert a belleiekben 111 n.- öl 824 kor, 9  Iliéi e lk é sz ítte tn e k . 9
jogot megelőző tehertételek fedezésére becsárban. 9  Ф
szükséges és ezennel 7000 koronában A f  П27 hrsz. Szántó a Kutlovicze ® 0и8Г131!10Г пОибГТПб. ^
megállapított vételár meg nem igértetnék dűlőben 1 hold 46 n.- öl 423 kor. _________________ ______________ _____
az árverés nyomban hatálytalanná válik A f  1799 Szántó a Vranczevac dü- РптЬо’п iórcita’/ a Flnnon
és az ingatlanok a fenti szolgalmi jog nél- loben 1 hold 53 n.- öl 406 kor. üÜLlídjU jdldlUíV d Uundlli
kül fog az 1881 évi LX. t. c. 183 §-ában A t  2483 hrsz. Szántó a Sziget dü- Magyar kir. folyam- és tengerhajózási Г. t.
előirt inodon nyomban elarvereztetm. loben 1 hold 1оЗэ n.- öl 1200 kor.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos A t  3110 hrsz. Szántó a Trnovacsa Érvényes 1.ИЗ. május 1-etől.
községházánál 1913 évi szeptember hó 15 dűlőben 1596 n.- öl 271 kor. becsárban. reggel este
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 2. Ezen nyilvános árverés a G á l y a  Minden 4*00 i. Zimony érk. "10*30 Minden
jelen árverési feltételek mellet, melyek községházánál 1913 évi augusztus hő 22 vasárnap 5*00 Belgrad 9.45
úgy a telekkönyvi hivatalban mint Homokos d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve- kedd és Panesova 8-35
községh. hivatalos órák alatt bárki által rési feltételek mellett, melyek úgy a tlkvi péntek 7:Гс_ é.' KeveTifrâ i 5-45és szombat
megtekinthetők. hivatalban mint G á 1 у a községházánál —• ----—---------------------- - 1__

3. A kikiáltási ár a becsár. a hivatalos órák alatt bárki áh d megte- d. e. 9 45 érk. Báziásrd indul d. u. 2*45
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti leinthetek. л „ она • 1 I n

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- 3. A kikiáltási ár a becsár _J/l— -L!—a__luc ' } v
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar- 4. Ezen nyilvános árverésen a fenti Báziásról indul a vonat reggel 3*23 8*42
madánál alacsonyabb áron nem fognak íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak d. u. 1212 és 4*23 Temesvár felé
eladatni. adatni, azonban a fenti ingatlanok közül --------- —— -----—-— ---------—!_____ _

5. Árverezni szándékozók tartoznak az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok OlCSÓ kÖ llV V P k^
az ingatlanok becsárának 10%-át kész- a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok Д |, У *_
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött pedig a kikiáltásiéi’ kétharmadánál А1П6ПЯ61ВШ h Ö n y U táfb Ő I
kezeihez letenni. alacsonyabb áron nein fognak eladatni. az Oberläuter-féle könyvkereskedésben

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő______ 5. Árverezni szándékozók tartoznak kaphatók Kevevára.
Nyomatott az O berläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára --------------

i ü _

4 oldal> _________  ,K  E V E V  Á R A“._________ _______________________ 1913. Julius 27.


