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Má»7 aQQíío,4 7 prlplo,n k  fikusan magyar bűnözőt, ez még a tönz.ésül szolgál azok számára, akik
ndZidöö g  ь  . kriminalisztika szempontjából sem féltek az ilyen üggyel a bíróság elé

A lapokban elég sűrűn jelennek jelenti azt a jelehséget, mely a leg- járulni, 
meg hírek házasságszédelgésekről és utóbbi házasságsgédelgés kapcsán ná- Hány család van Budapesten és
mindig bűnügyi feljelentéssel kapcso- lünk tipikussá lett. vidéken, akik testükön meglenetik
latban. Az esetek, amelyek kipattan- Ez az utolsó hir arról szól, hogy az ilyenfajta existenciákat. Nálunk,
nak rendszerint olyan emberek ese- egy joghallgató qvek során kitartat- sem ipar, sem kereskedelem, sem 
tei akiket a nagy-nyilvánosság nem ta magát egy tisztes családdal, aki- társadalom nincs egészséges alapokon 
aggaszt és túl vannak azon az álsze- nek azt a kötelező ígéretet tette, fejlesztve, s azért bő táplálékra lel min- 
mérmen, hogy a családi ügyeiket ne hogy leányukat feleségül teszi. A den olyan elem, mely könnyen akarja 
lehessen a sajtóban firtatni. Rende- gondos apa leánya vőlegényének hi- ifjúságát eltölteni és másokra bízza, 
sen becsapott szakácsnők kis örök- vatalt szerzett és* mindenképpen raj- hogy az akadályokat elgörditsék pá
séggel vagy összetakaritott néhány ta volt, hogy leehdő fiatal házaspár lyája elöl és midőn ez már megtör- 
forinttal biró cselédlányok teszik meg jövőjét minél kedvezőbben alapozza tént, akkor arra gondol, hogy otthagy- 
a feljelentést olyan úri „gavallérok“ meg. ja a meghitt fészket és egy ujab-
eiien akik az utcán szerzik meg az A fiatal úr fezt a megkülönböz- bat keressen.
ismeretségeket és express utón vég- tetett gondoskodást azzal hálálta meg, Ezen a különösen magyar tár
zik a gyöngédségeiket és ugyanilyen hogy egy kedvező házassági ígéret sadalmi rákfenén segíteni kell. Se- 
módon csalják ki a szegény leányok alkalmával, elfelejtette mindazon ked- gitsünk azzal, hogy vessük le az ái- 
nehezen megtakarított fillérjeit. vezményt, amelvet mennyasszonya szemérmet. Á közönség méltó bün-

A legritkább esetben sikerül ne- atyja megtett. A-T&fecsapott családapa tetőssel sújtja az ilyen szélhámost 
kik kinyomoztatni a „vőlegényt,,, aki bünfenyitő feljelentést tett ellene a azzal, ha ki pellengérezi és nevét 
rendesen hamis név alatt udvarol, rendőrségen. szájról-szájra adja. Ezt megérdemlik
legtöbbször hamis okmányokat mu- Szomorú, de egyben megvigasz- és ez a legkisebb büntetésük. Ki
tatott és kilétét mindig sikerült ho- taló jelenség, hogy már a jobb pol- kell őket kergetni a tisztes társada- 
málvban tartania. Ha a nyomozás gári körök sem riadnak vissza a bűn- lom berkeiből. Ne féljenek azok, akik 
eredménye folytán a bíróság elé is fenyitő feljelentéstől ilyen és hason- itt a szenvedők szerepére vannak 
állították esetről-esetre ezt a spéci- ló esetekben. Ez mindenesetre ősz- kárhoztatva, meg kell tisztítani a tár-

„Gangesparti sötét cypruságok“ E percben azt hittem, hogy reám szakad
T Á R C A .  v á d S k l 'k o íh ^ ^  ! « menybolt minden csillagával. Közel vol-

Mióta te nem vagy, semmit se festettem. . . ta n i az a ju la sn o z . . .
** Asszonyom, édes!- vissza kell, hogy térj! 0  észrevette megjelenésemet és sze-

L evé ltö redékek . -KM*- lid hanSon vigasztalni kezdett, hogy jó
az Isten, ha ránk mérte a bánatot, bizo-

Puhaselymű, csipkés, fehér pongyoládat A szemeimet perzseli a tűz nyára meg is vigasztal. . .
c i ó k o S ^  kínlódva!*^. N em beli az absinth! nem kell nekem semmi! , AJ ^  h Jt te > h ° :7y у а ,а т е 1 У fa Í°  e ™kj"Csóicoigaiom sírva, kezes borult a szivemre . . . En nem tud-
Milyen más volt minden, milyen más volt tegnap Elmegyek innen! Örökre. . . pihenni. . . tam felelni. Egész testemben dideregtem

У -***- Asszonyom, édes - Jóéjszakát! p z és csak zokogf s volt a válaszom.
Az atelier nyitott ablakán ----------------------------------------------------- »Nem háborgatom fájdalmában“ szólott
Be lóbogat a mandulafa ága, r p - j  a  SÍrOIl. . . ismét ugyan ezen a szelíd hangon és szo-
Betéved egy-egy lehullott virága • • • morúan ment tovább a sírok között. Csak
És téged kérdez, Asszonyom! Valóban nagy próbára tett engeip az midőn nemes alakja már eltűnt szemem
Hogy hova tűntél és merre jársz, Ur. Ismét vele kellett találkoznom. Égy elől, csak-akkor tértem magamhoz kábuit-
Hogy visszatérsz- e valahára?! elhagyott sir szélén térdelt. Valami elfe- Ságomból.
Hulló könnyem felel 8Z*vára • ledett szegény ember nyugszik alant. A Még most is hallom azt a lágy su-
Én nem u от .... n n . . .  kjg fakeresztnek már csak roncsai feküsz- hogást, amit talárja okozott. . . Azt mond-

**** nek a sirdombon. Akiért senki se imád- ják, hogy a talár alatt is dobog szív . . .
Műteremben félig kész vásznak, kozik, aki emlékének senki sem szentel Hátha lehetséges ? . . . De félre ti kisér-

Abbahagyott̂  vázlatok, képek. .■ • könnyet, azt keresi fel. Mily nemes tetek! Ezután erős leszek. Ki irtok min-
Rá”ьЫ1Йа?а1коГу1еьимйг0 súgára. . . lélek. És én ezt a férfiút akarom felérni ? dent a szivemből, ami reá emlékeztet. . .

__ Nem, nem vagyok méltó. És mégis szere- De nem lehet.
A szemei búsak, — égő kékek̂  tem. Forróbban szeretem, mint atyámat, A temetői találkozás megrázta min-

RánSohee lesz kész" аПп csipkekendöm ?!“ barátnőimet. Minden gondolatom minden den idegemet. Ez óta mingig rosszul va-
Milyenre fessem, lilára ? - kékre. .. érzésem az övé. gyök, pedig annak már féléve. Mindig fá-

. iH- i nn iftüi «7 éíne Reszketve kerültem ki az imádkozot, zom. Fejem pedig szétszakad, a hőségtől.
Asszonyom. Jöjj * de ő felkelt és szemközt jött velem. . . Beteg vagyok, nagyon beteg. . . Mindenki
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sadalmat ettől a nyavalyától, mely 
ugyan elvétve a külföldön is előfor
dul, de ott, különösen az angoloknál 
szigorú törvények oltalmazzák meg 
a leány érdekeit és a család becsű- 
letét.

A mi törvényhozásunk is jól ten
né, ha kodifikálna olyan törvénye
ket, amelyek kivonják ezt az esetet 
a rendes szédelgési és családi ese
tekből és a törvény legnagyobb szi
gorával sújtana le az ilyen léha és 
rendesen társadalmi életre érdemte
len alakokra.

HÍREK.
ODD

=  Hittani vizsgák. Az összes hely
beli gör. keleti szerb tanulók hittani vizs
gája május hó 14.-én lesz, amelyen a pan- 
csovaigör. kel. szerb esperes fog elnökölni.

— Segédjegyzőváíasztás. A napok
ban volt Temesszigeten segédjegyző vá
lasztás, amelyen egyhangúlag Rá ez Béla 
jegyzőt választották meg.

=  Uj pcstakiadónő. Néhány nap óta 
a helybeli postahivatalban egy új kiadónő 
van, akinek neve L a c z u s  Laura. Az il
lető a bácskai Hódságból került ide.

=  Adókivető bizottság. A kevevá- 
rai adóhivatali kőzetre kiterjedőleg e hó 
22.-én kezdette meg működését a kizáró
lag kevevárai polgárokból alakult adóki
vető bizottság. A bizottság munkálatai 
május hó 4.-éig fognak tartani. A bizott
ság elnöke Lovag E m a n u e l  Sándor volt 
gyógyszerész. Alelnöke pedig Dr. Lekits 
Illés ügyvéd. A m. kir. pénzügy-
miniszter által kinevezett rendes tag Dr. 
Lekits Illés ügyvéd. Póttag pedig Dimitri- 
evics Vazul kereskedő és Paull János föld- 
birtokos. A törvényhatóság részéről ki
nevezett rendes tagok: Paull Sándor gőz
malomtulajdonos és Hübsch János keres
kedő. Póttag: Behr Rezső és Leopold Jó
zsef kereskedők.A bizottság előadója André 
Balázs dr. pénzügyi fogalmazó.

=  A „Fábry ünnepély“ rendezőbi
zottsága a múlt héten csütörtökön a köz
ségháza nagytermében ismét gyűlést tar
tott, amelyen az ünnepély közelebbi mó-

biztat, mindenki reményt csepegtet szi
vembe, hogy a szép május ad. Hiába biz
tatok ! már érzem a halál hideg szót a 
mint a tavaszi virágok között felém nyújt
ja, de én nem félek tőle.

Végső kivánataimat is leírtam. Talán 
már holnap késő lett volna. Valami sa
játságos fény dereng körülöttem, még ezek 
a fekete betűk is rózsaszínben úsznak. A 
kerem reszket, nem birok tovább írni, pe
dig még nem vagyok készen.. . Óhajtom, 
hogy ő temessen el. . . s midőn már a 
mggyőtrődött test a sir mélyen pihen, ak
kor, akkor adják át neki a naplót.

Eddig tart a napló, melynek mint 
egy befejezése megy végbe ma a büszke 
Kihcs Andor főidbirtokos esi kastélyában. 
A természet ismét felébred álmából, az 
erdőt megint ellepték a vadvirágok ezrei, 
de Ilona már nem gyönyörköd he lik a 
vadrózsákban nem merenghet a csalogány 
dalán, 6 már halott. . . Ott fekszik a sö
tét ravatalon, mint egy angyal, nyugodtan 
boldogan. . . Kedvené Virágai fölé hajolnak, : 
mintha súgni akarnának neki valamit.

dozalait beszelték meg.
Részletes felvilágosító közlést a bi

zottság direkt megkérése folytán ezúttal 
még néni hozunk. A 40 tagú rendezőbi
zottság tagjai a következők : Szekeres De
zső, Schnabel Rezső, Nikolics Dusán, Bun
da Vazul, Tory Rezső, L^czkov Lyubomir, 
Wenner Ferenc, Engler Lajos, Diunsz An
drás, Sűgár Imre, Dr. Lekits.. Illés, Dr. 
Reichel Frigyes, Wenner Miklós, Dr. Al- 
inásy Andor, Leopold József, Dr. Bartulov 
Gáspár, Dr. Budinácz Mihály, Tolvélh Já
nos, Dr. Rédiger Aladár, Hoffmann Hen
rik, Schmidt Mihály, Dr. Jakabfy Ernő, 
Brock Izsó, Szatpiáry Károly, Klein Tódor, 
Müller Béla és Péter, Petry Zsigmond, 
Nica Péter, Mihajlovics Miklós, Kolárszky 
Péter (Deliblát), Mannherz Károly (Ho
mokbálványos), Kecskeméty Gyula (Homo
kos), Karakasevits Dusán (Dunadombó), 
Rigyicski Vladimir (Gálya), Árva János 
(Kevepallós), Benczik Aladár (Székelyke- 
ve), Rácz Béla, (Temessiget), Theodorovics 
Iván, Dinusz János. Az elszállásoló bizott
ság tagjai Tory Rezső elnöklete alatt Dr. 
Alinásy Andor, Klein Tódor és Theodo
rovics Iván.

=  Búzaszentelés. Tegnap a róm kath. 
hívők megünnepelték sz. Márk napját, kör
menettel kiindulván a búzaföldekre. Á bú
zaszentelésnek az a célja, hogy közös 
imádsággal kérjük az Istent, hogy a föld 
termését megáldani és testi táplálékunkat 
kegyesen megadni méltóztassék, hogy igy 
lelki üdvösségünkre annál több gondot 
fordíthassunk.

=  A kuruzslás áldozata. Két héttel 
ezelőtt megemlékeztünk arról, hogy Ho
mokoson egy veszett kutya megmart több 
gyermeket, akik közül egyeseket felvittek 
Budapestre a Pastőr intézetbe gyógykeze
lés végett. Azon szülők, akik ezt csele- 
kedték, jól jártak, mert gyermekeik máris 
a javulás útján vannak.

Máskép okoskodott azonban egy Kull- 
mann Henrik nevű elemi iskolai I. oszt. 
tanulónak az édes atyja. A szeme táján 
megharapott fiát egyszerűen összepakkolta 
és elvitte Torontálvásárhelyre egy kuruzs
lóhoz, hogy az gyógyítsa meg. A gyógy
kezelésnek nevezett ákom-bákom azonban 
tragikus fordulatot vett s a szegény kis 
fiú apjának tudatlansága miatt e héten 
szerdán iszonyú kinok között kiszenvedett.

A szerencsétlenül járt gyermeket

Oly sokan állják körül az érc kopor
sót, oly sokan siratják meg a letört virá
got. Az apa nem sir. Végtelen fájdalmá
nak nem szerezhet könnyebülést a könny. 
Büszkesége, féltett kincse, egyetlen leánya 
költözik édesanyja mellé, cipruslombok 
alá. . .

Eltemették. Az ifjú káplán, imái el
hangzottak, az ősi sírbolt vasajtói csiko
rogva zárultak be. . . s a nemes szív, mely 
feddhetetlen marad annyi lelki gyötrelem 
között ott maradt az ősök társaságában.

És temetése után a megtört atya tel
jesíti a drága halott utolsó kívánságát s 
vérző szívvel adja át a jámbor papnak a 
szomzrú paplót. Oly nehéz és mégis oly 
édés azt végig olvasni. És amikor az Isten 
előtt és aztan könyben úszó szemekkel, 
de férfias vonásokkal iíja a reszkető vég- 
sorok alá az égbe röppertő választ: „Túl 
a síron viszont látjuk egymást.“

Csütörtökön temették nagy résziét mellett.
=  Első áldozok. Múlt azaz fehér 

vasárnap szép ünnepségek között vették 
magukhoz az első áldozok az oltári szent
séget. A róm. kath. templom zsúfolva volt 
érdeklődő közönséggel. A misét G e i g e r  
Antal plébános celebrálta.

— Kedélyes képviselőtestületi gyű
lés. E hó 24.-én községi képviselőtestüle
ti gyűlés volt, amelyen lényegtelen ügye
ket intéztek el. A községi elöljáróság ál
tal .^ajánlott javaslatokat majdnem teljes 
egészükben, minden változtatás nélkül a 
képviselőtestület is magáévá tette.

Mindez azért történt, mert a közsé
gi ellenzék vezérével Csika Lázárral együtt 
nem jelent meg a gyűlésen. Pedig hej! ha 
ott lettek volna, bizony nem ment volna 
minden oly simán. Azaz, dehogy is ment 
simán. K é p v i s e l ő t á r s a i n a k  élénk 
mosolya mellett Dinusz János telekkönyv
vezető áttangózott az ellenzéki oldalra 
Visnyicski Lázár helyére és onnan szólalt 
fel egymásután az 6 tónusában az általa 
használni szokott szavakkal és gesztusokkal 
az előterjesztett javaslatok ellen. A kép
viselőtestület ezen álellenzékieskedésen 
nagyszerűen mulatóit és a gyüiés végén 
nevetve gratulált az ügyes iinitátornak.

=  Hitközségi tagok választása. Ma 
délelőtt 11 órakor a központi elemi isko
lában róm. kath. hitközségi gyűlés lesz, 
amelyen többi között 4 új hitközségi ta
got választanak az automatice kiesett régi 
tagok helyére. Három évvel ezelőtt ez a 
gyűlés igen viharos volt, amelyen az úgyne
vezett úri párt jelöltjei győztek a paraszt
ság jelöltjeivel szemben. Ez évben semmi
nemű választási izgalom és törekvés nincs 
s i&y a gyűlés sima lefolyása valószínű.

=  Az Írni és olvasni tudást igazoló 
állandó bizottság, amely az új országos 
képviselő választási törvény szerint, a vá
lasztói listába felveendők Írni és olvasni 
tudását van hivatva megállapítani, az ez- 
évi ápr. hó 8.-án tartott vármegyei gyű
lésen a kevevárai járásra vonatkozólag a 
következőképpen alakíttatott meg.

Elnök: Fábry Géza főszolgabíró. Al
el nökök Dr. Almássy Andor közig, gya
kornok, Dr. Klein József járási főorvos, 
Nikolics Dusán közs. főjegyző és Szekeres 
Dezső szolgabiró. Tagok: a.) Közigazgatá
si tisztviselőkből Dr. Knezsevits Szilárd 
közs. orvos, Pfniesz János járási Írnok, 
Skrabák Géza járási számvevő és Schmidt 
Mihály állatorvos.

b). Tanerőkből: Bortos Remusz. ny. 
tanító, Butás Szilárd, Mihajlovics Miklós 
tanítók és Wenner Miklós igazgató.

== Tűz. Székelykevén a múlt héten 
kisebb tűz volt Tamás János gazdálkodó 
udvarában. A tüzet idejében észrevették 
és kioltották. A kár mindössze egy kis 
szalmakazal.

=  Az iparisk. otthon ma d. u.
rendes időben összejövetelt tart. Tárgy- 
sorozata : 1. „A madár fiaihoz“ Tompa 
Mihálytól elmondja: Kaufmann Ferenc 1IL 
oszt. tanuló. 2. Az egri ménes énekli az 
ifjúság. 3. Egészségügyi szabályok, egész
ségrontó élvezetek.“ Előadás tartja: Nica 
Péter tanító. 4. „Nem loptam.“ énekli az 
ifjúság. 5. „Távolból“ Petőfi Sándortól 
elmondja : Milojkov Frigyes III. oszt. tan.
6. Szózat énekli az ifjúság. 7. Össz.ejöve- 
tel ufán tornajátékok.

=  Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
Múlt számunkban megígértük, .hogy kö
zöljük és egyszersmind köszönetét mon
dunk mindazoknak is, akik nemcsak
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pénzbe.i, hanem más ajándékokkal járul
tak a szép templompark megalkotásához.

Elsősorban el nem szabad felejte
nünk köszönetét modani Szmollény Ká
roly úrnak, aki a szép tervet kidolgozta 
és fáradságot nem kiméivé ki is mérte 
terv szerint az egész parkot. Azután 
Paul Sándor úrnak, aki körülbelül három 
héten keresztül vezette személyesen a 
munkálatokat. Az 6 körültekintő ügyes
ségének, kertészeti ismereteinek eredmé
nye a mostan készen állóx fejlődő szép 
park. Köszönetét mondunk: még Paull 
János úrnak az 6 értékes ajándékáért, 
mert ő adta azt, ami által a növényzet 
fokozottabb növésnek indul. Nikolics Niko
la helybeli virágkereskedőnk ki 10 dbt. 
a legszebb rózsából ajándékozott.

Pénzbeli adományaikat újólag a 
következők juttattak kezeinkhez: Guríts 
Lajos 5 kor., Jézsics Miklós 5 kor., özv. 
Török Gyuláné 4 kor., Ibi Miklósné 4 
kor., Rózsafűzér társulat 10 korona.

A róm. kath. hitközség.
=  „Amüsant“ orfeum. Kedden este 

2 nő és 2 férfiből álló orfeum társulat 
játszott a Hoffmann-féle szállodában elég 
jó látogatottság mellett. A nőszereplők 
produkciói kielégitették a közönséget, de 
nem úgy a férfiszereplők. Ezek egyike 
olyan ffiletbántó orditozást vitt végbe, 
hogy előadása alatt többen ki is mentek. 
Közönségünk többi része meglepő türe
lemmel hallgatta végig kínlódásait, szem
lélte bántó izzadásait, kárpótlást keresve 
a hölgyek által ügyesen előadott számok
ban. Családi műsort hirdetni azonban nem 
voltak jogosultak, mert bizony a számok 
java része csak úgy hemzsegett a vaskos 
trágárságtól.

=  Művészek nyugdija. A magyar 
művészi kultúra és a jó magyar hírnév 
érdekében Írjuk, e sorokat. Egy nemzet 
kultúrnivójának egyedüli kritériuma, hogy 
művészeit mennyire tudja megbecsülni. 
Egy nemzetnek alig lehet nagyob szégye
ne, mintha művészei nyomorognak. S a 
magyar társadalomnak valóban oka lehet 
egy kis lelkifurdalásra, mert a magyar 
művész világtypusa a művelt proletárnak.

Érdekes, magasztos a művész hiva
tása, de szomorú zsoid nélkül, emberfelet
ti véráldozattal szolgálják a kultúrát s 
veszteglő sorsukat az állam nem hajlandó 
kizökkenteni a kátyúból. A társadalom 
hivatása tehát enyhíteni a művészi nyo
mort.

Nagy fontosságú célt óhajtanak 
megvalósítani, s hogy ez valóra válhasson 
nem elegendő a csendes, dicséretet érdem
lő munkásságuk!

A nemzeti Szalon, melynek Andrássy 
Gyula gróf az elnöke, engedélyt kapott 
arra, hogy a művészi segély és nyugdíj
alap javára sorsjátékot rendezzen. A mun
kálatok már folynak is Molnár Viktor nyu
galmazott államtitkár vezetése alatt, s nap- 
ról-napra közeledik a h ú z á s  ideje: 1914 
m á j u s  hó 15.-é

A nemzeti Szalon igazgatósága arra 
kéri fel a nagy közönséget, hogy aki cí
mére küldött sorsjegyek árát még nem 
küldte volna be, úgy annak a nemes cél 
érdekében legyen szives eleget tenni. Az
zal is szolgálatot lesz az ügynek, ha a 
sorsjegyekért járó összeget nem állna 
módjában beküldeni, hogy azokat portó
mentesen küldje vissza a Nemszeti Szalon 
sorsjáték irodájába. Mert minden v:s zi- 
tartott s ki nem fizetett sorjegy 1 koro
nával károsítja meg a leghumánosabb ala

pot.
A Nemzeti Szalon ajándékban is ré

szesíti azokat, akik a magyar művészek 
érdekében fáradoznak. Az eladott sorsje
gyek irányában eredeti festményeket, 
szobrokat, művészi hímzésű párnákét a 
vagy díszes albumot ad a Nemzeti Szalon 
kiállításából. Ezen célból egy levelezőla
pon is elég a központi irodához fordulni. 
V. Erzsébettér 15. Mindnyájunknak van 
egy kedvenc művésze, mindnyájunknak 
szereztek már gyönyörűséget a szin, vonal 
és plasztika zsenijei. Ajándékozzuk hat 
meg őket kis jó szívvel, fáradsággal! Ők 
akik szivük minden melegét, lelkűk min
den lángolását nekünk adják, megérdem
lik, hogy egyszer mi is tegyünk értük 
valamit.

=  II. Magyar Nemzeti Zarándoklat 
Lourderba. Gróf Mailáth, gróf Zichy és 
Fischer-Colbrie megyéspüspökök védnök
ségével és egy nagyobb papi bizottság 
gondos rendezésében f. é. július hó 24-én 
kényelmes különvonaton indul Pádua- 
Róma-Lourdes-Paris és Einsiedeln érinté
sével, amely 20 napra terjed és a II. 
osztályon 480, a III. osztályon 295 koro
nába kerül.

Tekintettel a már eddig is megnyil
vánult nagy érdeklődésre, a jelentkezések 
június hó 1-ével lezáratnak.

Magyar, német és tót nyelvű program- 
mokat készséggel küld az érdeklődőknek 
Gaibl Sándor pápai prelátus, apátkanonok, 
Pozsony, Káptalan- utca 3.

Szerkeztöi üzenetek.
Hitványság. Ily című vers nem közöl

hető, mert a vers':an követelményeinek nem 
telei meg. Az egyik versszakban páros 
rím van, a másikban ölelkező, a harma
dikban visszatérő stb.

Ha jobbat küld, szívesen közöljük.

ФФФФФФФФОФОФФФФФФФОФФФФ

Dr. Bozseszky Milán iigyv.
kir. bírósági hites szerb tolmács 

Ü G Y V É D I  I R O D Á J Á T  
f. é. április 25.-től a Jakabfy féle 
házba, ПЯТ“ a k i r .  j á r á s b í r ó 
s á g  mellett, helyezte át.

469/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. járás
bíróságnak 1913. V 4/3. számú végzése 
következtében Dr. Fränkl Nándor lugosi 
maid Dr. Franki Sándor kevevárai ügyv. 
által képviselt Báumel, Steiner és trsa lu
gosi cég javára kevevárai lakos ellen 800 
kor. 33 f. s jár. erejéig 1913. évi július 
hó 15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1031 k. 
40 f. becsült következő ingóságok, u. m.h 
hordók, pálinka, sörös aparátus, szék és 
asztalok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi- 
róság 1913 évi V. 4/3 sz. végzés folytán 
800 kor. 33 f. tőkekövetelés, ennek 1912. 
évi október hó 24 napjától járó 5% ka
matai, eddig összest 300 kor. 36 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig a már fizetett 100 k. betudásával 
leendő megtartására 1914 évi május 4 n. 
d. e. 12 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett 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 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára 1914 évi. ápr. hó 22-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

211/1914 vgrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. III. 819 és 965 
sz. végzése következtében Braun Ernő 
temesvári lakos javára 135 és 86 K. 67 fill, 
s jár. erejéig 1914 évi február hó 19 - én 
foganasitott kielégítési végrehajtás ut[án 
le és felülfoglalt és 1500 kor. becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. bolti árúk nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V. 196/1 sz. végzése 
következtében 36 kor. 67 fill, tőkekövete
lés ennek 1913 évi január hó 28 napjától 
járó 5% kamatai 32 K. 70 f. költség vala
mint 135 K. tőke ennek 1913 október hó 
13 - tol járó 6 % • os kamata 51 kor. 10 
fill, költség és eddig összesen 40 kor. 92 
fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Delibláton alperes boltjában 
leendő megtartására 1914 évi május hó 
6 napjának délutáni 4 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
csére n 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.
Kevevára, 1914. április hó 20 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehatjó.
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Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska úrnőt a „Bazár* házban 
megbíztam, ahol mindennemű

férfi, női és 
gyermek ruhák

továbbá tolldiszek, függönyök, 
áay-és asztal térítők, kézimun
kák, bőr kabát, heztyfl, báli
Cipók stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
BAUER JAKAB

vegytisztító műfestő, Pancsova.

2170/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság Ritopecski György delibláti 
lakos javára 200 kor. tőke s jár. és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 187 és az 
1908 évi XLI. t.-c. 27 §§.-ai alapján és a 
146 §.-a értelmében Milykovics Velimir és 
Zsivka delibláti lakos ellen a fehértemp
lomi kir. törvényszék területén feekvő de- 
liblát községben és a delibláti VI/487 
(VII/1074) lapsz. tlkvben felvett: 150 hrsz 
150 stb. hat. 3 h. I. o, szántó 2735 kor. 
és 150 hrsz. 2 hold 347 n.-öl I. o. kaszá
ló 2422 kor. becsárban, mint a utóajánlat
tevő által Ígért összegben az árverést a 
Verseczi Szerb Bank verseczi bej cég 
utóajánlata következtében elrendelt és ezt 
valamint ennek feltételeit ezennel közhír
ré teszí.

A nyilvános árverés Delblát község
házánál 1914 évi május hó 4 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Deliblát 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
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 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 utóajánlaltevő 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 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 emelkedésétől számított

15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5°/0 kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1914. évi márc. hó 15 - én. 
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

A ki
magot vet 

fákat ültet 

virágot tenyészt 
és kertjében gyönyörködni 

akar, az forduljon

M Ü H L E  Á r p á d
kertészeti nagytelepéhez

g§ Temesvár. Ш

Diszfőárjegyzék ingyen és 

bérmentve.
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Jó

szép  

és 

div-

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

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. 
H F  Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Egy

l a k ó h á z
megfelelő konyhakelttel jutányos 

áron kibérelhető.
Bővebbet „özv. ZISCHANG ERNŐ- 

NÉ“-nél.

Farkas Antal verseczi fogász a ber
lini fogászati klinikán volt assisztense 
rövid időre Kevevárára érkezett és a 
Deutsch-féle házban

fogászati 
re n d e lé s t  tart
fog és gyökérhúzások teljes érzéstelenítés
sel tömések ( blotnbák ) czernent, percze- 
lán ezüst, arany és platinából fogsorok 
rágásra kitünően használhatók, a szájból 
ki nem vehetők és könnyen-megszokhaték 
arany éá platinafogak és hidák gyorsan 

:—: és jutányosán készítettnek :—:

fogad egész napon ét
a Budapesti fogászati vizsgákon magasan 

kitüntetve.

S t e c k e n p f e r d -
l i l i omt  ej s zappan

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezerngi elismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlás
nál óvatosság ! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, il'.atszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Marié
ra liliomkrémje .(70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

F i g y e l e m !
Van szerencséin Kevevára és kör

nyéke nagyrabecsült közönségének tudo
mására hozni, hogy április 1-ével a Theo- 
dorovits féle „Bazár“ ban szemben a 
Brock testvérek szesznagykereskedőkkel 
egy

mechanikai üzletet
nyitottam, megfelelő inűhelylyel egybe
kötve.

Elvállalok minden e szakmába vágó 
javításokat ( i *ó és varrógép, gramopfon, 
fegyver stb. ) a 1 égjulányosabb árban. 
Sok évi tapasztaltságomra hivatkozva vil
lany berendezéseket, házi csengetyűk be
vezetését a legnagyobb szakértelemmel 
eszközlök.

Varrógépek és azok alkotrészei olaj, 
szíjak állandóan raktáron. Szives pártfo
gást kérve maradtam mély tisztelettel

Seemayer József
mechanikus.

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság.
2654/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Schneider János kevevárai lakos 

végrehajtatónak Würz Józsefné szül. Bauer 
Erzsébet kevevárai lakos végrehajtást 
szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyé
hen a tlkvi. hatóság a végrehajtási árve
rést 800 kor. 95 fill, tőkekövetelés és já
rulékai behajtása végett a ftemplfmi kir. 
törvényszék területén levő, Kevevára köz
ségben fekvő s a kevevárai 112 sz. betét
ben felvett: A f  289 hrsz. szöllő a belte- 
lekben 319 n.-öl 5/36 része 26 kor. 10 f. 
becsárban. A f  3248 hrsz. Szántó a Rav- 
nice bascse dűlőben 280 n.-öl 5/36 része 
2 kor. 72 f. becsárban. A f  3679 hrsz. 
szántó a Ravnice bascse dűlőben 297 n.-öl 
5/36 része 4 kor. 15 fill, becsárban. A f  
4359 hrsz. szántó IV. forduló Crne nyive 
dűl. 1 h. 724 n.-öl 5/36 része 64 kor. 55 
f. becsárban. A f  4618 hrsz. szántó a IV. 
ford. Crne nyive dűl. 1 hold 870 n.-öl 5/36 
része 85 kor. becsárban. A + 5245 hrsz. 
szántó a Dzsomben dűlőben 1 hold 655 
n.-öl 5/36 része 78 kor. 30 fill, becsárban. 
A f  6058 hrsz. Szántó a 3. ford. Nyive 
dűlőben 1 hold 950 n.-öl 5/36 része 106 
K. 40 fill. becs. A f  6194 hrsz. Szántó 
a 3 forduló Nyive dűlőben 1 hold 819 n.-öl 
5/36 része 100 kor. 70 f. becsárban. A f  
6509 hrsz. Szántó a Livade dűl. 2 hold 
739 n.-öl 5/36 108 kor. 50 fill, becsárban. 
A t  6963 hrsz. Szántó a Livane dűlőben 
2 hold 930 n,-ől 5/36 része 114 k. 90 fill, 
becsárban. A f  8555 hrsz. Szántó a II. 
forduló Blizanice dűlőben 1 hold 786 n.-öl 
5/36 része 82 kor. 95 f. becsárban. A f  
8041 hrsz. Szántó a ford. Blizanice dűlő
ben 1 hold 827 n.-öl 5/36 része 84 k. 30 
f. becsárhan. A f  8536 hrsz. Szántó az I 
ford. Bizanice dűlőben 1 hold 854 5/36 r. 
102 kor. 20 f. becsárban.

Az árverést 1914 évi június hó 15 
napján d. u. 3 órájakor kevevárai tlkv. ha
tóság hiv. helyiségben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nemlehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
loges birói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 . 
SX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi

százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.) 
Kevevárán, 1914. évi április 12 napj. 

Kapp János, s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: 

Dinusz János 
kir. telekkönyvvezető.

A z  E s t
a legjobb magyar napilap.

Hírei frissek és igazak!
Közgazdasági rovata a gazdasági élet 
minden mozzanatáról számot ad sport
rovata a sport minden ágának ese
ményeiről hűen beszámol.

A bel- és külföld napese
ményeit

a legmegbízhatóbb tudósítók távirati 
és telefonjelentései alapján laghama- 
rabb közli.

Az Est
megjelenik a fővárosban déli 1-kor és 
kapható délután az O b e r l ä u t e r- 
féle könyvkereskedésben, Kevevárán.

Ára 6 fillér.

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, 
hogy itt Kevevárán ( a Markovits - féle 
házban gyógyszertár mellett) egy

bádogos - műhelyt
nyitottam. — A szakmámba vágó összes 
munkákat elfogadom és b, leendő vevőim 

megelégedésére pontosan szállítom. 
Szives pártfogást kér tisztelettel
FEHÉR SÁNDOR, bádogos.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtáriról

az Oberläuter - féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

Rózsák
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

Wenner Miklós
isk. igazgatónál

jó homoki 

asztali 
borok

eladók.

1 Л  1  \  V T  A  ^  h í c r i p r n k i m  pormentesitő seprűanyag kiváló minőségénél
^  I  /  Ж L nI -Г *- Ш д  l v l l l l A  fogva nem szorul reklámra, mert 100.000
ember meggyőződhetett arról, hogy ez az egyedüli pormentesitő, mely megvédi egészségünket mindennemű 
bacillusoktól, áruinkat és bútorainkat a portól — „DIANA” seprűanyagtól a padló sem piszkos, sem 
zsíros nem lesz, ellenkezőleg minden padló eredeti uj színét kapja. — Vigyázzunk a „DIANA” névre 

mert ’ minden más-silány utánzat. Kapható a helybeli elárusítónál:
И Г  Embacher Viktor cégnél.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
2673/1914 szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Stefanovics Axentie végrehajtatónak 

Kollarszky llia végrehajtást szenvedő el
len indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
192 K. 42 f. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a kevevárai kir. járásbí
róság területén levő deliblát községben 
fekvő s a delibláti III./912 VII/866 sz. te- 
lekönyvben felvett 639 számú ház és 200 
n.-ől házhely 260 kor. becsárban. 52 hrsz. 
hat. nélküli 1 hold II. oszt. szántó 509 K. 
becsárban. 73 hrsz. hat. nélküli 1 hold 2 
oszt. szántó 509 korona becsárban. 9 hrsz. 
135 stb. hat. 1 hold 3 oszt. kaszáló 425 
K. becsárban. hrsz. nélküli Hoffstelle 356 
n.-ől gyümölcsös 50 K. becsárban.

Az árverést 1914 évi június hó 19 
napján d. e. 9 órájakor Deliblát község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nemlehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
lages bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláirni (1881 : 
SX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapitott 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi március 31 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság.
2653/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Temesvári első tak. pénztár mint : 

Délmagyarországi gazdasági bank R. T. 
végrehajtatónak Burghardt szül. Doru Jo
hanna kevepallósi lakos végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében 
a tlkvi. hatóság a végrehajtási árverést 
253 K. 56 fill, tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a kevevárai kir. járásbí
róság területén levő Kevepallós község 
s a Kevepallósi 635 sz. betétben felvett:

A f  3689 2 hrsz. Szántó a Réti ka
szálók dűlőben ártér 1 hold 350 n.-öl 390 
K. becsárban. II. a kevepallósi 890 sz. be
tétben felvett: A *j* 1508 hrsz. szöllő a 
kertek dűlőben 277 n.-öl 222 K. becsárb.
A f  1509 1 hrsz. Szántó a kertek dűlőben 
498 n.-öl 118 kor. becs. A + 3689/b hrsz. 
Szántó a Réti kaszáló dűlőben Ártér 1 h. 
800 n.-öl 480 korona becsárban.

Az árverést 1914. évi junius hó 15 
napján d. e. 10 orakor Kevepal'ós község
házánál fogják megtartatni.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész- [

pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláirni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretett tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 április 7 - én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönyvvezető.

1958/914 tlkvi. szám.
Bogityer Zárienek Zsivojnovics Krisz

tina ellen folyamatba tett végrehajtási 
ügyében hozott P. 195-1/914 sz. II. bírói 
végzés.

V É G Z É S
Ezen másod bírói végzés az érdekel

tekkel közöltetik s egyben kibocsájtatik 
az alábbi ujabbi

Árverési hirdetmény és feltételek.
Dr. Sajovicz Sándor pancsovai ügyvéd 

által képviselt Bogityev Zária dolovai la
kos végrehajtatónak Zsivojnovics Krisztina 
delibláti lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a teleköny- 
vi hatóság a végrehajtató kérelme követ
keztében az 1881. ávi LX. t. c. 176 § -a  
értelmében elrendeli az újabb árverést 
166 korona tőkekövetelés, ennek 1907 
augusztus 21 napjától járó 6% - os kama
ta, 69 korona 40 fill, eddig megállapitott 
per végrehajtási és az árverési kérvényért 
behajtása végett a kevevárai kir jbiróság 
területén levő Deliblát községben fekvő s 
a delibláti VI./914 lapsz. tlkvben. felvett.

345 számú ház és 200 n.-öl házhely 
1231 korona becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek De
liblát községházánál megtartására 1914

évi április hó 29 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeket az 
1881. LX. t. c. 150 § - a alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár % - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908 : XLI. t. c. 26 §. )

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

3. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir.' adóhi
vatalnál lefizetni.

5. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jegeröre emelkedé
sekor lép.

Kevevára, 1914. évi március 1-én.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

I  Könyvkötői műhelyemben |
•  mindenféle e s z a k m á b a  $Ф t
Ф vágó munkálatok a l eg -  Ф
Ф n a g y o b b  szakértelem- ф 
Ф ФФ mel elkészíttetnek. Ф

•  überlauter Róbertné •


