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Kergessük a délibábot.
Beh szép is lehetne a mai ma

gyar élet!
A fejlődés feltett nagy kérdéseire 

Árpád népétől is vár feleletet. A jö
vőből szent ideák fénye világit hoz
zánk. A népkultúra, demokrácia, 
pacifizmus, az élőhit lelkes, tettrehivó 
szózatai harsannak meg, de — mint 
pusztában hangzó kiáltások — meg
hallgatás nélkül halnak el, a magyar 
fülek süketek, hallani vagy nem tud
nak, vagy nem akarnak.

Olyan ez a mai Magyarország, 
mint valami mozdulatlan, tehetetlen 
nagy mocsár. Szennyes, halálszagú 
vizének le kellene folynia, hogy új, 
friss, éltető viz áraszthatná el. Van 
is itt-ott néhány csepp, amely küzd, 
vergődik, lefolyást keresve. De hasz
talanul. Nem támogatják nemes tö
rekvésüket. Végig szenvedik a nem
törődömség, nembánomság száz pató- 
pálos változatát, mig végre ellankad
nak, kimerülnek s minden szép tisz
ta akarásuk belevész a piszkos, lusta 
posványba.

Jaj neked, ha egy istenhátmegetti 
faluban lelkesülni tudsz egy szép, 
tiszta gondolatért. Kigunyolnak, ki
röhögnek. Azt mondják nem ismered 
az életet, holmi könyvekből összelop
kodtál néhány ócska vagy zöld frá
zist és most nagy hűhóval különb
nek adod ki magad másnál. Eleinte 
amig birod idealizmusszal, még állód 
a harcod, de azután megbékül, elkö- 
zönségesedik a lelked. Látó szemed 
elé köd ereszkedik s könyveidet — 
meghitt, lelkesítő bajtársaidat — be
lepi a por. Ha nincs elég önállóságod, 
engedesz a korhely cimborák csábí
tásainak is, korcsmajáró leszesz s az 
alkohol demoralizál.

Ez a szomorú elfáradás tipikus 
magyar sors. Lehet mégoly szilárd 
az akaratod és mégoly sz ív ó s  a mun
kaerőd, megtöri, szétmállasztja a kö
zöny.

Miért ? Hol a hiba ? Mi a közöny? 
A keleti tétlenség csak okocska. Az 
igazi ok a szabadság hiánya. Itt Ma
gyarországon mindenki rab, de a 
„legrababb magyar“ a tanító. Csak 
beszéljen demokratikus jogkiterjesz

tésről, azonnal szálka a helyi és 
egyéb potentátok szemében. Megin
dítják ellene a hajtóvadászatot. Kipu
hatolják, hogy könnyen kezelhető 
ember-e s betömik a száját. Ha meg 
ez nem sikerül, ha látják, hogy az 
illető a meggyőződés erejével küzd, 
pozdorjává zúzzák.

Ezért nincs nálunk komoly aka
rás, üde munkakedv, ezért nincs lel
kesedés, idealizmusz és ugyancsak 
ezért alszik, korhad itt minden. . .

De azértis csak előre. Előre, mig 
előttünk ragyog a remény kékje, 
mig hiszünk ideákba.

Előre, kergessük a délibábot 
Lotz Frigyes.

Tangóláz.
Egy rövidesen hirdedté vált ér

zéki tánc után, amelyet csak éjjente 
és kétesebb hirü helyeken lejthettek, 
a macsics után egy újabb forma tánc 
jelent meg a színen és ezt a táncot 
dicsérik és megvetik, szeretik és gyű
lölik : hadakoznak ellene és érte. A 
macsicsra mindjárt az elején kimond-
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Kevevára, 1913. december 13.
Kedves Barátom!

Akaratlanul — kizárólag provókálá- 
sod folytán — teszem, amit igaz baráttal 
szemben mindig mellőztem, mondhatni, 
amitől mindig irtóztam.

Édes anyád halt meg ?! Ezt már a 
küldött gyászjelentésből tudtam. Tisztán 
érzelmem sugallatát követein, amidőn azt 
mondom, hogy nem várt fájdalmadnak 
eme semmiképpen sem óhajtott, szivet 
elszomorító — lelket elborító hire igen, 
de igen kellemetlenül érintett. . . .  Az a 
tudat, hogy a sors kérlelhetetlen, kegyet
len és ádáz csontkeze egy igaz barátomat 
sújtotta, mélyen megrendítette egész 
bensőmet. — J ó lleh e t s z iv e m  v é r ze tt , 
nagyon vérzett, de azért, nehogy fokoz
zam sajgó sebed kínzó fájdalmát, nehcgy 
a végsőkig megfeszített és szétroncsolt 
idegeid rohamát megújítsam, m ellő z tem  a 
szo k á so s ré szvé t-k ife je zés t. S zá n d ék o sa n  
k e rü ltem , mert tudom, érzem, mit tesz — 
amúgy is terhes — életünk legtőbbrebe-

csiilt örömének, legdrágább kincsének 
mindig váratlan elvesztése! . . .  És mert 
tudom, nem kerestelek föl soraimmal. Hogy 
sebezzem meg újra annak csüggedve 
epedő bánatos szívét; hogy fokozzam 
annak a már amúgy is tantalusi kínjait; 
hogy tépjem, szakitsam újabb eszközök
kel annak — talán — még mindig nyílt 
és vérző sebét, ki szivemnek lelkemnek 
kedves?!! Nem tehettem, és nem is tettem 
volna soha, soha!

Most azonban kedves barátom, midőn 
Te mulasztást sejtesz szeretettel indokolt 
eljárásomban és másoknak „fájdalmadnak 
írtadó s lelkednek jóleső“ soraiban véled 
csak feltalálhatni az igaz, barát benső 
érzelemvilágát és megbolygatott élted 
óhajtott csendes nyugalmát, kényszeritesz, 
hogy keblednek szegezzem méregbemártott 
nyílvesszőmet... Megteszem ! Ezekután 
nyugodton tehetem, mert nyilam úgysem 
sebzi meg szivedet; visszapattan róla, 
mert kőbe nem fúródik hegye.. . .

Panaszod, eljárásod nem egyéb, mint 
a szokás rabjának ösztönszerű viselkedése; 
zokogásod, bármily fojtó és részvétkeltő 
nem egyéb, mint tökéletlen rút utánzás! 
Miként annak a világhírű színésznek fáj
dalma, ki felesége koporsóját kisérve

műértékesités céljából kezdte figyelni és 
vizsgálni saját énjének fuldokló zokogás
ban meg-megnyilvánuló kifakadásait, úgy 
a Tied is csak álnok és hazug! Azt a 
nőt, kit Te élted, reményid árbocának, 
„Mindenemének, „anyáménak neveztél, 
azt Te nem szeretted, annak elvesztését 
igazán megsiratni, azt bensőleg fájlalni 
Te nem tudod 1

Aki fájdalmára írt, balzsamot a rideg 
részvétsorokban keres és talál, annak 
sebe csak képzelt: ilyen a Tied!

Hiába irod : elnémult és jéggé mere
vedett az a drága ajak, mely megszólal
tatta zsenge lelked minden húrját s 
melynek mozgását mohón les\e kiejtetted 
az első szót; hiába irod, megszűnt lüktet
ni az a megbecsülhetetlen szív, melynek 
jósága határtalan és mint a tenger vég
telen. ..  és hiába irod aláhúzott szavakkal, 
hogy semmi, semmi sem pótolhatja őt és 
semmi sem moshatja el drága szent 
képét. . . . Hiába! Minden szavad csúf 
hazugság s nem egyéb, mint költött frá
zisok egybegyüjtött undorító halmaza!

A z  igaz s z e re te t fá jó  seb é t csak  a z  
id ő  g y ó g y íth a tja  m eg. Csak a felejtés 
adhatja vissza örömünket, csak az vezet
het újból oda, ahol derűit és napsugras
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ták a halálos ítéletet. Szalonokban, 
tisztes bálokon, lakodalmi ünnepsé
geken még ezt a szót sem szabad 
volt kiejteni, a macsics csak éjfél 
után támadhatott fel olyan helyeken, 
ahova az emberek elmennek ugyan, 
de röstellik bevallani, hogy ott vol
tak. Úgy burjánzott ez a tánc mint 
a kankán, amelynek legtöbb valószí
nűség szerint egyenes leszármazottja. 
Tompább és szelidebb formája a ma- 
csicsnak a tangó. A külömség talán 
mindössze az, hogy mig a macsics 
tisztára az érzékekre akart hatni, ad
dig a tangó kecses vonalhullámaival, 
negédes lépéseivel, incselkedő moz
dulataival az érzékiséget csak sej- 
tettni akarja, de alapján véve esz
tétikai gyönyöröket akar kifejezni. A 
tangó eredeti déli és pedig délame
rikai. Brazíliában és Argentínában 
kezdték a táncot már egy évtizeddel 
ezelőtt. Ott egy természetes és a 
népléleknek megfelelő tánc volt ez. 
Egy kissé tüzes, egy kissé kicsapon
gó, de alapján véve mégis mérsék- 
letes tánc, amely csak a lebujokban 
és a tengerészek csapszékeiben fajult 
el olyanná, mint amilyen mostanában 
is a tangónak az fajtája, amelyet 
táncolni látunk éjszakai mulatóhelye
ken.

A művészi tangó, amely lázba

az égbolt...  . Minden, ami a seb okozójá
ra : végtelen veszteségünkre emlékeztet— 
még ha az a legjobb emberünk őszinte 
érzelemvilágának is a szava — megzavar
ja vitáiéi zetünk egyensúlyát...  és vérző 
szivünk újra sajog... A  részvé t k ife jezés  
nem  e n y h íti fá jda lm u n ka t, hanem az is
mételt emlékeztetések folytán megrögziti, 
állandósítja adoptálja azt. azaz sú lyosb ítja  
elviselhetetlenebbé teszi. És tekintve, hogy 
a részvétkifejezők legtöbbje tisztán — 
minden benső zökkenés nélkül — a 
szokásnak hódol, semmiképpen sem lehet 
kívánatos azok szava az igaz és mély 
bánattal sújtottnak.. , Neked azonban jól 
esett. Igen, jól esett, mert édes anyád 
elvesztése fölötti fájdalmad, bánatod sötét 
keserűsége színlelt és égbekiáltó hazug
ság.

Hidd el, ha a részvétlevelek írójának 
magának kellene elvinni az egykedvűen 
papirosra vetett és visszataszító frázisok
ba burkolt részvétkifejező sorokat, meg
fogyna számuk. Tetemesen fogyna meg, 
de a megmaradottaknak is csak néhánya 
merne szemed közé nézni.. . De igy a 
posta hozza és „a levél“ — mondja Cice
ro, az ókor legkiválóbb levélírója — „nem 
pirul el.“

És most, — miután megszólalt mind
kettőnk bús kételyének maró hangja: 
a Tied anticipátiószerűen, az enyém teljes 
nyíltsággal — gondolom újra megértjük 
egymást?! Elmélkedjél csak kissé az 
Írottak fölött s tudom nem minősíted 
eljárásomat többé mulasztásnak és újból 
annak tartasz, ami mindig voltam és 
vagyok:

igaz és őszinte barátod, 
Thoshanzn Phitt.

I ejtette egész Nyugat európát és amely
nek érdekében harcra kellett szállnia 
a művészi szabadságnak a konzerva- 

! tiv sötétséggel szemben, a szép mér- 
; sékelt tangó még most is, amikor 

pedig már túlzásba kezdik vinni, 
egész bátran megállja a helyét bár
melyik szalontánc mellett az édeskés 
menüett és egyéb rokokó táncok ki
vételével. Aki látta a tangó táncot 
ügyes és a tánc iránt fogékony fia
tal pártól lejteni, az első pillanatban 
meg van győződve arról, hogy ezen 
tánc elitélőinek nincsen igazuk.

Mert hiszen érzékivé tenni min
den táncot lehet. Még a szelíd ma- 
zurkát is. Más áll a kimondottan és 
brutálisan érzéki táncokra nézve, mint 
a milyen a macsics és az apacs tánc. 
Ezeket szelíd és művészi táncokká 
tompítani teljesen lehetetlenség, mert 
hiszen ezeknek az eleme a művészi- 
etlenség és ha ezektől megfosztanék, 
akkor mint táncforma is megszűnné
nek létezni. Más áll a tangóra nézve, 
ahol a túlnyomó elem művészi és 
csak egyes formáiban — amelyek 
egész bátran ki is hagyhatók — mu
tat fői bizonyos érzékiséget.

Egy angol iró, amikor meghallot
ta, hogy egy túlbuzgó pap be akarja 
szüntetni a hatóságok közvetítésével 
Angliában a tangó táncot, ez ellen 
erélyesen felszólalt és érvoi között 
találjuk a következőket.

Ha az erkölcs azt diktálja, hogy 
ilyenfajta táncokat ne engedjünk par
kettre vinni, ugyanolyan jogon az 
erkölcs azt is parancsolhatja, hogy 
zárjuk be a templomokat. Hány em
ber él a világon, akiknek a ceremónia 
és a vallás misztikuma megbolygatja 
lelki egyensúlyát, logikáját; hány 
embor él a világon, aki egy egész 
él elet sirathat azért, mert babonával 
és a valláshoz egyáltalán nem tarto
zó ostobasággal súlyosították az agyát. 
Mérséklet a művészetben és mérsék
let a vallásban !

Az érv használt, a tangót abban 
az angol községben továbbra is tán
colhatták. Nálunk is felemelkedtek 
már azok a bizonyos erkölcsös urak, 
felültek a magas lóra és bennünket 
kioktattak a tangóláz veszedelme fe
lől. Ne féljenek. Csak arra ügyeljen 
mindenki, aki olyan nagyon szivén 
viseli a közerkölcsöt, hogy a tangó 
ne csapjon át szélsőségbe, oda, ahol 
már csak egy lépés van az Ízlés és 
erkölcsiség között.

Ha erre vigyázunk, akkor nincs 
mitől tartanunk, a tangó nem fog 
nagyobb bajokat okozni, legyen a 
láz bár milyen magas fokú is.

5 V. %
A mire régóta vártunk, végre bekö

vetkezett : az osztrák-magyar bank leszál
lította a kamatlábat 6  %-ról 5 7а-ге. Azok 
a kívül állok, kik figyelemmel kisérik ipari 
és kereskedelmi életünket, ennek kapcsán 
azt a hősies vergődést, melyet már jó egy 
éve folytatnak kereskedőink és iparosaink 
a megdrágult kamatláb miatt — megnyug
vással fogadták a fenti híradást. Kereske
dőinkben is az első percekben uj remé
nyek támadták, uj perspetivák nyíltak meg 
előttük. Azt hitték egy varázsütésre meg
szűnt a nagy pangás: Prometheus meg
szabadult láncaitól. Azt hitték a bankhi
tellel dolgozó elemek, hogy most már 
megjavul minden. Felkeresik régi össze
köttetéseiket, megfeszített erővel bár, de 
újból visszahódítják már-már feledésbe 
ment fogyasztóikat. Uj életkedvvel megépí
tik a gazdasági pangás romjain ekziszten- 
ciájuk uj Rómáját.

Gyorsan, hamarabb mint hitték be
következett a nagy csalódás. Hamarosan 
megtanulták, hogy az olcsóbb kamatláb 
nem jelent részükre uj életet, uj ekzisz- 
tenciát, se pedig egy szebb jövőt. Egysze
rűen csak azt jelenti, hogy a z  a k evés k i
v á ltsá g o s  cég és nagyvállalat, kiknek a 
a sors megadta azt az óriási kegyet, hogy 
váltóikat egyenesen a jeg y b a n k n á l számí
tolhatják le, ezentúl nem 6 %"kot hanem 
5 V2-et fognak fizetni. Ezek a kiváltságo
sak azonban e g y  k is  tö re d ék é t képezik a 
hitelt igénylő közgazdaságnak, statisztika 
szerint csak 1 milliárdot jelentenek az or
szág váltóhitelében. A fennmaradó 3 mil
liárd után az adósok továbbra is 10 , 12  
sőt 14%-ot fognak fizetni.

Marad tehát minden a régiben ki tudja 
meddig.

A kereskedelem és ipar harcosai, a 
n a y y  ré teg ek  ! Ezek várva várják a javulást 
továbbra, is a nagy kamatot fogják fizet
ni addig, mig a hitel rém drágasága a 
szépen fejlődő zsenge kereskedelmünket 
és iparunkat teljesen tőnkre nem teszi.

Magyarország kereskedőinek tehát 
semmi okuk sincs egyenlőre az ujongásra 
— a V2 %“os rátáról valószínűleg még jó 
sokáig nem szereznek a birodalmi bankok 
tudomást — azok már nagyon is beleélték 
magukat ebbe a szép, sokat kereső hely
zetükbe.

Marad tehát minden a régiben.
Kereskedőink díszes cégtábláit a hul

laszagra előkerült plakáthollók fogják to
vábbra is ékesíteni:

Üzletem feloszlik.
Üzletem megszűnik.
Végeladás.
Berendezés eladó.
Csődtőmegkiárusitás. stb. stb.

— ehi.

H  í r e k .
— Az eltűnt székelykevei ember. 

Múlt számunkban megírtuk, hogy Ambtus 
Ambrus nevű székelykevei ember novein- 
har 6 -a körül eltűnt s azóta dacára min
denféle szorgos kutatásoknak, semmi 
nyomra nem akadtak.

December 6 -án azonban váratlanul 
rábukkantak bevezett hullájára és pedig 
a dunai VIII. öblőzet ördög patak nevű 
vizében. Egy gátőr vette észre, amint a 
viz által felpuffasztott boltest arca az ágak 
között kikandikált. Jelentést is tett rögtön 
az illetékes hatóságnál, amire december 7- 
én délelőtt 10 órakor a helyszíni szemlét 
megtartották. A holttest a hideg idő miatt
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semmiféle bomlási folyamaton nem ment 
még keresztül, különösen ott nem, hol 
teste ruhával volt takarva. A vizsgálat 
megállapította továbbá, hogy itt csakis 
szerencsétlenségről le'iet szó, miután a 
holttesten semmiféle erőszak nyomai 
nem látszottak. A vizbefúlt boncolása 
azért el is maradt. A szerencsétlenül járt 
életerős ember volt s a községben mindenki 
szorgalmas embernek ismerte. Temetése 
8 -án d. u. volt Székelykeve községének 
nagy részvéte mellett.

=  Meghívó. A kevevárai közs. I. és 
Il-számú ovodák 1913. évi december 20-én 
délután 3 órakor a Hoffinann-szálloda 
nagytermében k a r á c s o n y f a  ünnepélyt 
rendeznek, melyre a t. c. ható
ságok, szülők és gyei mekbárátok tisztelet
tel meghivatnak. Részletes műsor a „Ke- 
vevára“ legközelebbi számában. Az igaz
gatóság.

=  Megalakult a halidő-párt. Múlt
kori számunkban már említést tettünk a 
küzs. haladópárt megalakulásának előér- 
tekezletéről, most is csak néhány szóval 
kívánjuk megállapítani a tényleges meg
alakulást. F. hó 11-én esti 5 órakor volt 
a megalakulás, a közs h. tanácstermében.

Nikolics Dusán jegyző bevezető be
széde- és indítványára Paull Sándor-t meg
választották korelnöknek.

Az alapszabályok felolvasása megvi- 
tázása és némi stiláris módosítások után 
azokat elfogadván, következett a tisztikar 
és a választmány megválasztása.

Elnöknek Paull Sándort, alelnöknek 
Bunda Vászát, titkárnak Dinusz Jánost 
választották meg.

A választmány tagjai lettek: Paull 
János, Despinits Áron, Hübsch János, 
Csermák Vilmos, Kapp János, Behr Rezső. 
Választmányi póttagok: Schlarb Fülöp és 
Leopold József.

— Egy kevevárai fiú mint birkózó.
Élénk örömmel és megelégedéssel olvas
tuk „Az Újság“ napilap december 4. 
számát, amelynek „Birkózás“ c. alatti 
rovata egy kevevárai fiatalembernek a 
sportolás egyik ágában tanúsított szép 
előmeneteléről ad számot. A „Műegyete
mi Athletikai és Football Club“ birkózó 
versenyén ugyanis Golubicsics Péter gé
pészmérnök hallgató, Goluhicsics Zsika 
helybeli polgártársunk fia a középsúlyú 
csoportban nagy számú clubtársával szem
ben az első lett. Erről a fővárosi lap úgy 
emlékezik m eg: A közép a ) csoportban 
örömmel üdvözöljük az első főiskolai 
győztest Golubicsics Péter (MAFC) sze
mélyében. Gyönyörű alakja, erélye és a 
birkózás iránti fogékonysága előrelátha
tólag még többször fogja őt szép győze
lemhez juttatni.“

Nevezett fiatalember egyúttal a fenti 
Club pénztárosa és birkózó szakosztályá- 
nek előadója.

=  Népies felolvasás. A analfabéta 
tanfolyam vezetősége múlt hó 30 - án né
pies előadást tartott ily címmel „A tanu
lás nem szégyen“ Az előadáson nagy szá
mai résztvettek a tanfolyam hallgatóin kí
vül mások is. A sikeren fel buzduLa ma 
délelőtt 11 órakor ismét felolvasás lesz. 
A magyarok eredete címmel. Érdeklődőket 
szívesen látnak.

=  A polgári leányiskola karácsonyi 
ünnepsége. Folyó hó 19-én a helybeli 
polgári leányiskola tanáritestülete az inté
zet növendékeivel karácsonyi ünnepséget 
rendez a Hoffmann-szálló nagytermében, 
melyre a nagyérdemű közönséget tiszte
lettel meghívja. Az iskola ünnepségei

idáig is mindenkor fényesen sikerültek s 
kiváló kulturérzékkel megáldott közönsé
günk imponáló érdeklődést tanúsított ez 
ünnepségek hált. Őszinte, meleg érdeklő
dését az ünnepségeken nagy számban 
való megjelenésével be is igazolta. Hisz- 
szük, hogy az idén is beigazolja, hogy a 
fiatal leány nemzedék sorsát szivén vise
li, a polgári leányiskola iránt táplált jó 
indulatát kinyilvánítja s tanúságot tesz 
arról, hogy a szépben gyönyörködni lúd. 
Az ünnepségen való részvétel nemcsak a 
szülőnek nyújt élvezetet, ki gyermekét 
szerepelni látja, hanem ily közvetlen 
érdekkel nem bíróknak is, mert tekin
tettel a polgári leányiskola teljes kifejlő
désére, az ünnepség messze felül fog 
emelkedni a megszokott iskolai ünnepsé
gek nívóján, a programm minden egyes 
pontjával. Műsor : Prolog. Irta és előadja: 
Szabó Erzsi IV. oszt. növ. 2. Tél tündére. 
( Színmű ) Irta : Tordai Grail Erzsi. Játszák: 
az intézet növendékei. 3. Waise: Lcschorn. 
Zongorán négy kézre előadják: Klein 
Györgyike és Kohn Margit IV. oszt. nö
vendékek. 4. Karácsonyi esti álom. 
Daljáték. Szövegét irta: Fáik Richárd. 
Zenéjét szerezte: Stojanovits Jenő. Előad
ják az intézet növendékei. 5. Tombola. 
Az ünnepség a Hoffinann-szálloda nagy 
termében lesz. Helyárak: I hely 2 kor., 
II. hely P20 kor., III. hely 60 fill, Tanuló 
jegy 20 fillér. Családjegy az egy személyre 
szólő jegy kétszerese. Jegyek előre váltha
tók Oberiäuter R. könyvkereskedésben. A 
belépési dijakból befolyó jövedelem az 
ünnepség rendezésével járó kiadások fede
zésére és szegény sorsú tanulók felsegélye
zésére lesz felhasználva. Felülfizetéseket 
köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtá
zunk.

A „Quo Vadis?“ előadásai. Tegnap 
d. u. a polg. fiú és leányiskola növendé
kei nézték meg ezen világhírű filmet este 
pedig nagy számú válogatott közönség 
gyönyörködött benne. Ma d. u. és este is 
lesz előadás. Holnap d. e. az elemi isko
la növendékei tanítók vezetése mellett 
szintén megnézik a darabot.

— Képviselőtestületi közgyűlés. Va
lóra válván a közs. haladó-párt megalaku
lásának eszméje, máris óriásit lendült — 
a kezdet kezdeténél is a közs. képv. testü
let gyors és közmegelégedésre szolgáló 
határozatainak megteremtése. 13 pont volt 
tárgyalásra kitűzve s ennek dacára is a 
kölcsönös megértés folytán az ülés alig 
rövid 2 órai időt vett igénybe.

Nem óhajtunk ez alkalommal bővebb 
részletezésbe bocsájtkozni, de ezen uj párt
nak előre láthatólag nagy jövőt jósolha
tunk, mert létjogosultsága már a kiindu
lásnál mutatkozik.

Az első pont volt a községi határnak 
általános tagósitásból kifolyólag közlegelő 
kihasitása tárgyában a földmivelésíigyi 
miniszteri leirat kihirdetése. Ennek alap
ján kimondta a képviselő testület, hogy a 
ravniczi dűlőben 190 hold szántót egyszers- 
mindenkorra közlegelőnek hagyja meg.

II. Községi ingatlanokat feltüntető 
térkép kivonat beszerzése tárgyában ki
mondta, hogy a in. kir. kataszteri térkép
tárból egy ilyen térkép kivonat beszerez
tessék.

III. Kevevára orsz. vásárjának kiter
jesztése tárgyában hozott miniszteri leirat 
kihiríedvén tudomásul vétetett és a vásár 
továbbra is csak 2 napig marad.

IV. Villany-világítási üzem kiterjesz
tése a szomszédos községekre és egy ál

landó közvilágítási bizottság kiküldetése. 
Az elöljáróság mellé Paull Sándor, Bunda 
Vásza, Csermák Vilmos és Hoffmann Hen
riket választották be a közs. állandó bi
zottságba.

Ä bizottság felhatalmazást nyert, 
к°оУ egy villany világítási üzem kiter
jesztése tárgyában a szomszéd községek
kel tárgyalásokat folytasson és az ügyet 
kellően elkészítse. A bizottság hatásköréül 
még megállapitatott, hogy a községi vil
lanyos üzem bérlőjének megkereséseire 
egyes 300 kor. értékik terjedő üzemű be
fektetéseket engedélyezhessen a közgyű
lés utólagos jóváhagyásának fenntartása 
mellett.

V. Felső erdőben erdőőrrül Szaszik 
János eddigi helyettes erdőőr lett megvá
lasztva.

VI. Főmezőőrül Kokora Sándort vá
lasztották meg, az eddigi feltételek mellett.

'VII. A községi pénztárnók fizetését 
800-ról évi 1000  koronára emelték fel.

Ezután következett több lényegtelen 
apróbb ügy és a közgyűlés 4 óra után 
berekesztetett.

=  A zimonyi 68-asok hangversenye. 
Vasárnap és hétfő a „Magyar Király“ szál
loda nagytermében katonai hangverseny 
voit a zimonyi 6 8 -as zenekar közreműkö
désével. A többnyire új számokból álló 
programmot nagyon precízen, finoman ki
dolgozva játszották el a közönség állandó 
élénk érdeklődésétől kisérve. Általános 
volt a vélemény, hogy ezen zenekar a ná
lunk már megfordult katonazenekarok kö
zül a jobbak közé tartozik. A kiszolgálás, 
konyha stb. mind kifogástalan volt.

=  ízléses, öröinetszerző karácsonyi 
ajándékot inü- és dísztárgyakban, perzsa- 
szőnyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
ezüstárúkban, egész finom bőrdiszműárú- 
kat, bőröndöket, igen olcsó alkalmi árak 
mellett csak S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár 
Belváros, Merczy-utca (Telefon 11 -7 7 ) 
lehet beszerezni.

=  Rézágyak, fél réz és vaságyak, 
gyennekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdóasztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

S t e c k e n p f e r d
l i l i omt  ej s z a p p a n

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Maiiéra“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.



4. oldal. ,К E V E V Á R A“ 1913. december 14.

8133/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

a ftemplomi kir. törvényszéknek 11765 913 
P. ez. a kelt jogerős Ítélete folytán Dr. 
Ghelner Jenő kevevárai ügyvéd által kép
viselt özv. Sztrajnov Péterné szül. Fistea 
Piáda petreilakós t. és t. gyámsága alatt 
áló Sztrajnov Hajnalka felperesnek Sztraj
nov Persza és Sztrajnov Száva alperesek 
ellen vagyonközség megszüntetése s jár. 
iránti árverési ügyében az 1881. évi LX. 
t. c. 144 és 143 §-ai  alapján az alább 
körülirt ingatlanokra az árverést elrende
li és annak feltételeit a következőkben te
szi közzé ;

1 . ) Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- 
lorni kir. törvényszék területén fekvő De- 
liblát község I./5,/50.-558:/VI 395 lapsz. 
tlkvben. foglalt következő ingatlanok. A 
9 sz. ház és 400 n.-öl házhely 300 korona 
becsárban. H;sz. és hat nélk. 60 n.-öl 
gyümölcsös kert 20  korona becsárban. 
Hrsz. és hat. nélk. 113 n.-öl gyümölcsös 
kert 36 korona becsárban. Hrsz. és hat. 
nélk. 57 n.-öl szöllő 30 kor. becsárban. 
Hrsz. és hat. 1152 n.-öl gyümölcsös 195 
korona becsárban. 255 hrsz. hat. nélk. 337 
n.-öl szöllő 168 korona becsárban. 256 hrsz 
256 stb. hat. 480 n.-öl szöllő 112 korona.

A fenti ingatlanok 8/48 rész jutalék 
1/5 öd részére Sztrainov Persza alperes 
javára bekebelezett élethossziglani haszo
nélvezeti jog ezen árverés által nem érin
tetik.

2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát 
községházánál 1914 évi j a n u á r  hó 
30 napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

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

ingatlanok a 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 kikiáltásiéi’ kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

6 . A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéi t 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.

Kevevárán 1913 évi szept. hó 16 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

1535 913 végrh. sz.

árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy fehértemplomi kir. 
törvényszének 1913 évi 17072 p. számú 
végzése következtében Dr. Bogdánov Vá- 
sze keve.'árai ügyvéd által képviselt Pan- 
csovai hitelbank r. t. javára gályái lako
sok ellen 1700 kor. s jár. erejéig 1913 évi 
junius hó 26 n. foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és foglalt és 310 k. 
becsült következő ingóságok u. in. : sörös

aparátus, 20 drb. szék és 5 drb. asztal 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 946/1 számú 
végzése folytán 1700 kor. tőkekövetelés 
ennek 1913 évi junius ho 26 napjától járó 
6 % kamatai, Va % váltódij és eddig ösz- 
szesen 284 kor. 11 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig I. és II. r. 
alperesek gályái lakásán leendő megtart. 
1913 évi december hó 22 - ik napján- 
nak d. u. 3 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognak adatn.

Amennyiben az elárverezendő ingó, 
Ságokat inások 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. dec. hó 8  - ik napján.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1565 1913 végrh. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 illetőleg az 1908 évi XLI. 
t.-c. 19 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy fehértemplomi kir. törvényszék
nek 1913 évi 10661 p. sz. végzése követ
keztében Dr. Bogdánov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Greiner József ho- 
mokbálványosi lakos javára hoinokálvá- 
uyosi lakos ellen 150 kor. s jár. erejéig 
1913 évi augusztus hó 9-én foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján lefoglalt és 
890 kor. becsült következő ingóságok u. 
m .: búza, zab és csikó nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913-ik évi V. 627/2 sz. vég
zése folytán 150 kor. tőkekövetelés ennek 
1913 évi május hó 2 nayjától járó 6  % 
kamata, l/ü °/o váltódi és eddig összesen 
73 kor. 31 f.-ben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig alp. hbálv. lakásán 
leendő megtartására 1913 évi december 
ho 23- ik napjának délelőtti 11 órája ha
táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. é\i LX. t. c. 107 és 108 § - ai értel
mében készpénzfizetés mellett,-a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó- 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 10.-én,
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Olcsó könyvek! 
az Ю гааешп könyvtár jól

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

Í914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;; 
Kevevárán.

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház.
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig.

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes.
M F “ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Naptárak

Nyomatott az Oberläuter - féle könyvnyomdában,
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Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végr. az 18881 évi 

LX. t.-c. 102 §-a érteimépen ezennel köz
híré teszi, hogy a kevevárai kir. jbíróság
nak 1913 évi Sp. I 123/8 számú végzése 
következtében Dr. Abonyi Henrik keve- 
várai ügyvéd által képviselt Gyurisits 
Szteván homokbálv. lakos javára delibl. 
lakos elen 39 k. 40 f. s jár. erejéig 1912 
junius hó 8 foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 625 kor. 
becsült következő ingóságok u. m. 5 drb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésuek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913. évi 472/1 számú végzése 
folytán és eddig összesen 88  kor. 22  f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig alperes d e l i b l á t i  l a k á s á n  
leendő megtartására 1913 évi december 
ho 22  - ik napjának délelőtti 11 órája ha
táridőül kitűzetik 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 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 10.-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1508 1913 végrh. szám.

Árverési hirdetmény,
Alulírott birósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré, hogy a nagybecskereki kir. járás- 
bíróságnak 1913 évi Sp. I. 993/1 sz. vég
zése következtében Dr. Gyenes Viktor 
nagybecskereki majd Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai ügyvéd által képviselt torontáli 
agyásbank r. t. javára kevevárai lakos 
ellen 69 k. 70 f. s jár. erejéig 1913 évi 
szept. hó 20  n. foganatosított kielégítési 
végrehajtás ulján lefoglalt és 650 korona 
becsült következő ingóságok, u. m .: egy 
kukorioa morzsoló nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 évi V. 952/2 sz. végzése 
folytán 69 k. 70 f. tőkekövetelés ennek
1912 évi junius hó 1 napjától járó 5 %; 
os kamatai és eddig összesen 67 k. 36 f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig alperes kevevárai lakásán a már fi
zetett 120  k, betudásával leendő megtart.
1913 évi december hó 24 - ik napján- 
nak d. e. 9 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognak adatn.

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. dec. hó 11 - ik napján.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

„ K E V E V Á R A “

7671 és 8238/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. jbiróság mint tlkvi. hatóság 

kisk. Vlaics István és Lyubomir homokbál- 
ványosi lakósok javára 504 kor. tőke s jár. 
és még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. c. 144 és 186 és 
az 1998 évi XLI. t. c. 27 § - ai alapján és a 
146 § - a értelmében Vlaics Lázár jelenleg 
pancsovai lakos ellen a ftemplomi kir. tör
vényszák területén fekvő Homokbálványos 
községben a 2103, 2104, és 3918 sz. betétek
ben felvett:

I. A hbálványosi 2103 sz. betétben fel
vett : A I. 9009 hrsz. Szántó a Rétics dűlő
ben 1494 n.-öl és 9010 hrsz. Szántó a Ritics 
dűlőben 1500 n.-öl 4’92 - ed része 220 kor. 
becsárban:

II. A hbálványosi 2104 sz. betétben.
A I. 512 hrsz. Ház 601 öisz. a udvarral

a beltelekben 292 n.-öl és 513 hrsz. kert a 
beltelekben 130 n.-öl 28’96 része 110 kor. 
becsárban. A f  7009 hrsz. Szántó a Dolina 
dűlőben 774 n.-öl 28/96 része 55 kor. becs.

A f  ^071 hrsz. Szántó a Divlyaka dűl. 
730 n.-öl 28/96 része 55 kor. becsárban. 
A t  8066 hrsz. Szántó a Medzm malim 
i velikim verovácon dűlőben lh. 1394 n.-öl 
28/96 része 440 korona becsárban.

A t  9011 hrsz. Rét a Ritics dűlőben
1 h. 1148 n.-öl 28/96 része 330 korona, be
csárban.

A f  9021 hrsz. Szántó a Ritice dűlőben
2 hold 120 n.-öl 28/96 része 330 korona be
csárban.

A hbálványosi 3918 sz. betétben fel
vett A I. 5427 hrsz. Szántó 355 n.-öl és 5428 
hrsz. Szántó 1 h. 670 n.-öl kog deliblacskog 
puta dűlőben 28/96 része 440 korona becsár
ban. A f  3898 hrsz. Szántó a Kralyevác dű
lőben lh. 85 n.-öl 28/96 része 275 kor. becs.

A f  7221 hrsz- Szántó a Velika bara 
dűlőben 1415 n.-öl 28/96 része 66  kor. becs.

Ezen a hoinokbálványosi 2103 sz, be
tétben felvett ingatlanokra Vlaics Pántáné 
szül. Krisztics Zsivka és a 2104 és 3918 
sz. betétekben felvett ingatlanokra özv. 
Vlaics Zsivka javára bekebelezett élethosz- 
sziglani haszonélvezeti jog ezen utóajánla
ti árverés által nem érintetik.

Mint az utóajánlattevő által ígért ösz- 
szegben az árverést Sztajonev Zviva ho- 
mokbálványosi lakos utóajánlata következ
tében elrendeli és ezt valemint ennek felté
teleit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokbálv.ányos 
k ö z s é g h á z á n á l  1913 évi decem
ber hó 29 napjának d. e. 9 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a Homokbálv. községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellett.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
pirban a kiküldött kezeihez letenni.

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

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6 . A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa, 
Ígért megfelelő vagyis 1 0 % “ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem

tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8 . Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emílkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpánz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi nov. hó 19- én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

1499/113 végrehajtó szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102. ill. az 1908 évi XLI. t. 
c. 19-§ a értelmében ezennel hözhirré te
szi, hogy a kevevárai kir. jbíróságnak 
1913 évi N. 1205/1 számú végzése követ
keztében Dr. Abonyi Henrik kevevárai 
ügyvéd által képviselt kk. Guczul Milena 
delibláti lakos javára delibláti lakos ellen 
120 kor. s jár. erejéig 1913 évi november 
hó 14-én foganasitott kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és 745 kor. 
becsű t követksző ingóságok, u. m. kocsi, 
zecska vágó, mérleg, morzsoló, kukoricza 
kerékpár és kid nyilvános árverésen el- 
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi
róság 1913 évi Y. 1205/1 számú végzése 
folytán 120  kor. tőkékövetélés, ennek és 
pedig 1912 évi nov. 1 - tői 1913 aug. 1 ig 
járó havi 12 kor. tartásdij tőke részletek 
után esedékességi napjáról járó 5 % ■ 03 
kamatai és eddig összesen 33 kor. 92 fill 
bir. már megáll, költs. er. alp. delibl. lak. 
leendő megtartására 1913 évi decemb. hó 
18 napjának délutáni V2 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-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  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 5 - én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

M ő z s á k !
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók:
N i к о 1 i c s M i k l ó s ,  melegházi 
virág kereskedésében.

I  Könyvkötői műhelyemben %
0  mindentele e s z a k má b a  0 
0  0  0 vágó munkálatok a leg-  0  
0  0  0  n a g y o b b  szakértelem- 0 
0  0  ® mel elkészíttetnek. 0

•  Oberläuter Róbertné •



1913. december 14. K E V E V Á R A * 5. oldal.

8227/913 tikvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tikvi. hatóság Dr. 

Franki Sándor keveváraí ügyvéd végrehaj
tatnak Vojnov Vitályos mint Vojnov Simon 
jogutoda homokosi lakís végrehajtást szen
vedett ellen 300 kor. tőke, ennek 1912 évi 
február 16 - tói járó 6 % - os kamata 94 kor. 
50 fill, eddigi, ezúttal 18 kor. - ban megál
lapított valamint a még felmerülendő költ
ségek nemkülöinben a csatlakozás kimon
dásával Dr. Rédiger Aladár javára 7 korona 
10 fill, tőke ennek 1912 november 5- től 
járó 5% "os kamata és 38 kor. 80 fill, költ
ség és a Mrainoráki szövetkezed malom 
mint szövetkezett javára 79 kor. 91 f. tőke, 
ennek 1913 szeptember 28 - tói járó 6 % - os 
kamata és 89 kor. 75 f. költség kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. c. 144 és 146 § - ai 
alapján az alább körülírt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és annak feitételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé:

Árverés alá bocsájtatnak a fteinplomi 
kir. tnvszék. területén fekvő Homokos köz
ség 176 öisz. betétben foglalt következő in
gatlanok. A t  187 hrsz. Szántó a Hegy I, 
dűlőben 170 n.-öl 1/6 része 14 kor. A *j* 2560 
hrsz. Szántó a Hegy dűlőben 216 n.-öl 1/6 
része 18 kor. A f  4392 hrsz. Szántó a 11. dű
lőben 1 h. 1516 n.-öl 1/6 része 866  kor. A *}* 
5185 hrsz. Szántó a III. 1189 n.-öl 1/6 része 
278 kor. A f  5631 hrsz. Szántó a IV. dűlő
ben 1238 n.-öl 1/6  része 106 kor. becsárban. 
Ezen ingatlan jutalék 1/4 részére Vojnov 
András javára bekeb lezett élethossziglani 
haszonélvezeti jog ezen árverés által nem 
érintetik.

2. Ezen nyilvános árverés a Homokos köz
ségházánál 1914 évi február hó 5 
napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Homokos 
községh. hivatalos órák alatt 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 r mban a bánatpénz az általa 
ígért ár gfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytadótik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
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 nov. hó 26 - án
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Hinusz kir, telekkönyvvezető.

8419/913 tikvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tikvi hatóság Dr. 

Ghelner Jenő ügyvéd által képviselt Szte- 
janovics Axerdie delibláli lakos végrehaj- 
tatónak Sztejáncsev Áron és ennek jogu
toda Barsi Gábor gályái lakos végrehajtást 
szenvedett ellen 127 kor. tőke, ennek 1911 
évi szeptember 18-tól járó 6 %"os ám
ulata — K. 20  f. eddigi ezúttal 18 K. 30 
fill, ben megállapított, valamint a még fel
merülendő költségek, nemkülömben az 
ezennel csatlakozókkal kimondott Erdmann 
János javára 79 K. 17 f. tőke ennek 1909 
évi február 15-től járó 5 % - os kamatai 
és 28 kor. 80 f. költség Dr. Kiss Dezső 
javára 200 kor. tőke ennek 1912 október
15-től járó 6 % - ° s kamata és 246 kor. 
80 fill, költség; svégül Dr. Abonyi Hen
rik javára 206 kor. 30 fill, tőke, ennek 
1913 január 13-tól járó 5 0 /0 -оз kama
ta és 76 kor. 90 fill, köLség kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. c. 144 és 146 
§-ai  alapján az alább körülírt ingatlanok
ra az árverést elrendeli és annak feltéte
leit a következőkben teszi közzé;

1 . ) Árverés alá bocsájtatnak a ftemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő Gálya 
község 227 és 991 sz. betétekben foglalt 
következő ingatlanok. I. a gályái 227 sz. 
betétben felvett: A I. 304 hrsz. Kert a 
beltelekben 136 n.-öl és 335 hrsz. Ház 252 
öiz. a udvarral a beltelekben 267 n.-öl 
1/2 része 829 kor. A f  1419 hrsz. Szántó az 
Iza Szela dűl. 1 h. 130 n.-öl 1/2 része 443 K. 
A t  1774 hrsz. Szántó a Vranisevác dűlőben 
1539 n.-öl 1/2 része 395 kor. A f  1891 hrsz. 
Szántó a Kod járkú dűl. 1 h. 155 n.-öl 1/2 
része 375 kor. A t  2095 hrsz. Szántó a Cser- 
venka dűlőben 980 n.-öl 1/2 része 154 kor. 
A t  2818/2 hrsz. Szántó a Divlyaka dűlőben 
1 h. 1221 n.-öl 1/2 része 170 kor. A f  3523 
hrsz. Rét az Utiinye dűlőben 1 h. 1263 n.-öl 
1/2 része 55 kor. becsárakban. A gályái 991 
sz. betétben fellvett: A f  2212 hrsz. Rét 
a brnovácski ried dűlőben 779 n.-öl 15 ko
rona becsárban. A f  2818/1 hrsz. Szántó 
a Divlyaka dűl. 394 n.-öl 23 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a G á l y a  
községházánál 1914 évi f e b r u á r  hó 
10 napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tikvi hivatalban mint G á l y a  köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

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

ingatlanok a 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 letenni.

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

Kevevárán 1913 évi nov. hó 24 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

867/913 végr. szám.
Árssrésl hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §*a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvéeyszéknek 1913 évi 11893 p számú 
végzése következtében Dr. Bariulov G. 
ügyvéd által képvi élt — javára 540 k. 
s erejéig 1913 évi julius hó 3 foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 625 kor. becsült következő 
ingóságok u. tn. bolti árúk, álványok, 
mérleg nyilvános árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913-ik évi 6 6 6 /8  számú végzése 
folytán 540 kor. tőkekövetelés, ennek 
1913 évi március 5 napjától járó 6 % ka
matai és eddig összesen 325 kor. bíróilag 
már megállapított költségek erejéig 
delibláton alperes házánál leendő 
leendő megtartására 1913 évi decemb. hó 
27 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
103 §-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  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 1 2- én.
Gurits Lajos kir. bír. vég.

1536/913. végr. szám.
jbyerési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t, ez. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi4 hogy a kevevárai kir. jbi- 
rósúgnak 1913 évi Sp. 293/7 számú vég
zése következtében Dr. Abonyi Henrick 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Andreics Máüa delibLíti lakos javára del. 
lakos ellen 197 k, 70 f. s jár. erejéig 
1913 évi nov. 20 foganatosított kielégítési 
végr. utján le foglalt és 1 2 0 0  kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. kukoricza 
nyilvános árverésen eledatnak.

Mely árv. a kevevárai kir. jbiróság- 
1913. évi 1225/1 számú végzése és eddig 
összesen 141 k. 52 f.-ben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig alperes 
delibláti lakásán leendő me^t rtására 
1913 évi dec. 20 napj. d. e. 8  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 §-al értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron’alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
es azokra kielégítési jogot nyertek' volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára, 1913. december hó 6 .-án.
Orsó János, kir. bír. végrehajtó.


