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szerkesztőségére intézendők.

Vidéki kiállítások.
Hogy milyen fontos szerepet 

játszik a modern nemzetek életében 
a kiállítás az immár tudvalévő dolog. 
Buzdít, lelkesít, tanít, oktat. Módot 
nyújt ez embereknek, népeknek az 
összehasonlításra, egybevetésekre, a 
látottakat jól megjegyezvén maguk
nak, megtudják: mit, hogyan és 
mikép kell tenni, mint helyesebb, 
hogy célszerűbb, miként lehet vala
mit tökéletesíteni, fejleszteni és igy 
tovább.

A kiállítások haszna, nagy jelen
tősége elvitázhatatlan. Minden téren, 
minden irányban csak tanulságokat 
szűrhetünk le a jól szervezett és 
összevágó kiállításokból. A legneme
sebb, legszebb versengésre ad alkal
mat, teljes valójában bemutatja a 
tudást, a képzettséget, a szorgalmat 
és észbeli képzettségét.

Minden formában nagy értéke 
volt a kiállításoknak akár világkiál
lítás, akár országos kiállítás alakjá
ban nyilványult meg, de kétszerte 
nagyobb becse van a lokális jellegű

kiállításoknak, amikor egyes nagyobb 
vidékek rendezik ezeket, a környék 
bevonásával. így kisebb területre 
van beszorítva mindaz, ami nagyobb- 
szabású kiállításon teljesen elenyész 
a száz meg száz kiállító között, úgy
szólván szem elől vész, mig a kisseb- 
rangű kiállításokon a kiállított tár
gyak nem kerülik el figyelmünket. 
Jobban összehasonlíthatjuk az egyes 
dolgokat, korrektebb bírálatra nyílik 
alkalmuk, a kiválót a jót, az elsőren
dűt azonnal felismerjük, a harmad 
negyedrangú tárgyakat is meglátjuk.

Ilyentájt az ország több részé
ben rendeznek mezőgazdasági - és 
iparkiáliitásokat. És ez helyesen van 
igy. A vidék sokat károsodott, sokat 
vesztett azzal, hogy mindent össze- 
pontositottak a fővárosban, minden 
Budapesten volt a provincia rovásá
ra.

A vidék élete a halottéhoz ha
sonlított, erei petyhüdtek voltak, 
vérkeringése lanyha, nem haladt nem 
fejlődött, mig ezzel szemben a fővá
ros egyre emelkedett.

Mióta mind gyakoriabakká vál

nak a vidéki kiállítások, egészen 
megváltozott a provincia élete.

Van élénkség, elevenség, szaba
tos vérkeringés, pezsdülő élet.

És e nép tanul kedvvel, kitar
tással, ambícióval. Az fejlődik, halad, 
a viszonyok javulnak, az állapotok 
kedvezőbbek lesznek, szóval a vidék 
százados maradiságából kivetköződni 
kezd, gyermekes félénkségét lerázza 
magáról, bátran, szilárdan lép a küz
dőtérre megvívni a dicső harcot a 
többi helységekkel.

És az egyes vidékek egymással 
vetélkednek, melyik tud szebbet, 
jobbat, értékesebbet produkálni. Nem 
játszik itt irigység, a kajánság köz
re, hanem egy tiszta cél érdekében 
küzdenek: a tökélesedés, a fejlettség 
minél magasabb fokának elérésére.

Ebben a munkában aztán egy 
közös, együttes, felelette nemes célt 
szolgálnak : a nemzet, az ország bol
dogulásának, jólétének előmozdítását.

Ahol vállvetett, egyöntetű mun
kával találkozunk, amely nemzet 
fiai mint egy ember dolgoznak, mun
kálkodnak és alkotnak ott virágzás-

T Á R C A .
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V a l a k i n e k . . .
Ne várj rám sem ma, sem holnap. 
Nevezz el hitványnak, nevezz el csalónak 
Nem mehetek érted, szavamat beválíni 
Fénylő szép szemednek, panaszos nézését 

[nem bírnám kiállni. 
Már nem szeretem a józan falusi reggelt, 
S gyűlölöm a levendula szagát.
Bomlott ideggel remegve-lesve várom.
A mesterkélt fényű bűnös éjszakát. 
Szivem zavaros, fáradt ritmusban dalol 
Dallamát már úgy sem értenéd. 
Ezerszer indulok el érted. . . 
Mindannyiszor még is visszatérek. 
Magamba fojtva bánatom.

Üzenet.
Itt már virágját bontja a barackfa 
Törzsét omló, ringó lomb öleli. . .
Hozzátok is ugye megjött a fecske,
S a lég madárdallal teli ? . . .
Oh, érzed e, hogy e lázas tavaszban 
Egy ifjú lelke üzen egy leánynak,
Oh, érezed e dalból és virágból,
Hogy várva v árlak ! . .

Mióta elmentél szivemre 
Olyan rideg, bús tél sötétedett 
Magam sem hittem, hogy még visszavágylak 
Rolyongva zord, vad hómezők felett 
Magam sem hittem, hogy el nem felejtem 
Futó percét egy-két találkozásnak 
S szégyellem szinte, mint egy gyöngeséget, 
Hogy várva várlak! . . .

De legyen bármi, gyöngeség, vagy végzet, 
Szabad árjára bízom lelkemet,
Kióldom csólnakom a biztos révből 
A szabad árra vágyom — de Veled.
Most már belesűgom virrigkelyhébe, 
Madárdalába szent nevét e vágynak 
Hogy vigye hiröl e tavasz szivednek,
Hogy várva, várlak ! . . .

Páll Lajos.

Párisi levél.
(Az igazi Frainciaország. Milyenek a 

francia nők, férfiak, katonák és diákok ? 
Francia és orosz diáknők. Hogyan nevelik 
a kis franciákat?)

Paris, június 19.
Parist mindezideig a rossz híréről ös- 

merték. Mint a világ legerkölcstelenebb 
városát. A franciákat, nőket és férfiakat 
léháknak, a diákokat „bohémeknek“ vél
ték. A könnyelműség vádja alól semmi 
sem maradt mentes.

Fel kell világosítani a magyar közön
séget, hogy mindez felületes és lelkiisme
retlen fecsegés. Olyanok kitalálása, akik 
átutazóban egy-két napot töltöttek a fran
cia fővárosban s azért mentek, hogy szó
rakozzanak. Aki pedig szórakozni megy 
és pénzt költeni csupán, bizonyos, hogy 
más arcát látja a hárommilliós fővárosnak. 
Látja a lebujokat, a fi ivói helyeket, hol 
dőzsölnek, pezsgőt durrogatnak, szeretkez
nek,de nem látja a dolgozó Parist, hol 
gigászi munka folyik, nem látta a francia 
családot», a francia anyát, a katonákat, 
akikről Goltz ezredes a porosz katonai 
szakiró úgy nyilatkozott, hogy a világ 
legügyesebb katonái.
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nak kell indulnia mindennek, ott még 
a kóró is virágot terem.

Munkára fel! Dolgozni kitartás
sal, fáradozni csügedetlenül, mun
kálkodni megállápodás nélkül, inig j 
el nem érkeztünk arra a pontra, | 
mely kívánatos és szükséges.______ ;

A valódi demokrácia.
A magyar társadalom 1848 óta 

a demokratikus szellem felé törek
szik. Ha nem is nagy mérvben, de 
elvannak már vetve a demokrácia 
magvai úgy a társadalomban, mint 
a gazdaságban. Hogy mindezideig 
erős gyökeret mégsem tudott nálunk 
hajtani a demokratikus szellem, - ez 
csakis annak tulajdonítható, hogy cél
tévesztettek azok az utak melyeken 
a demokratizmus felé^ törekszünk.

Legelső és legfőbb kellék, hogy 
leromboljuk azokat a válaszfalakat, 
melyek még ma is fennálljanak az 
egyes társadalmi osztályok között.

Még ma is olyan a helyzet ké
pe, mintha minden osztály egy - egy 
elzárt testület volna. A munkás, az 
iparos, kereskedő, hivatalnok, orvos, 
ügyvéd - oszlály mindmegannyi elkü
lönített területek, melyeknek egy
irányúan sincs áthidalásuk, összekö
tő kapcsuk.

Pedig ez a legátkosabb helyzet 
egy nemzet életében. Egységes nem- ; 
zetállamban az egyes társadalmi ré- i 
tegek nem élhetnek elkülönítve egy- j 
mástol. Bárha külömböző eszközzel, 
de egy cél felé kell törekedni min
den egyes társadalmi osztálynak: 
nevezetesen a nemzetállam tényleges 
megvalósítása felé. Sok oldalról hall
juk hangoztatni az egységes magyar 
állam kiépítésének szükségességét.

A legnagyobb lelkiismeretlenség és 
felületesseg közé tartozik a világ egyik 
első nemzetét, a franciát úgy oda állítani, 
hogy le ha. Aki közöttük él, lehetetlen, 
hogy meg ne szeresse őket, kedvességük- j 
ért, szívélyességükért. A francia diákok j 
között kétségkívül sok a könnyelmű. De j 
alig van diákember, ki oly komolyan j 
venné mivoltát, mint a francia diák. A 
neveltetése és világnézete szigorúan egyet- j 
len fogalom köré fonódik, s ez a becs ü
let. Nincs senki ki komolyabban venné e 
szó jelentőségét és mélységét, mint a 
francié diák, s csak egyetlen komolyabb 
fogalmat ismer ennél: a ha l á l t .

Gyakran veszélyesen összevegyül az
tán : ifjúság, halál, szerelem, becsület, de 
az utóbbi folyton ott lebeg minden lépte 
felett. Ez a tudat már magában véve ki
zárja, hogy túllépje ennek a határnak vo
nalát, vagyis ami iéhaságot jelent. Komo
lyan veszi a tanulást, nem tüntet lépten 
nyomon, csak évente egyszer politikai 
nézőpontból, amikor megkoszorúzzák a 
Place de 11 Concorde-o:i Strassbourg város 
Elszász fővárosának szobrát, s ölkiáltják: 
„Elszász Lotaringia mégis hű marad ho .- 
zánk! Azért is! Quand mérne!“

Ehhez a feladatunkhoz szükséges, 
hogy minden osztály kezet fogjon 
egymással és ledöntse azokat a vá
laszfalakat, melyek köztük állanak.

A hivatalnok, az orvos, az ügy
véd ne idegenkedjék a népélettől, 
melytől úgyis erejét nyeri. A népé
let: a munkás, kisiparos, kisgazda 
osztályt kell megismerni az u. n. 
latéi ner osztálynak, különösen pedig 
az ügyvéd világnak, mely ma úgy
szólván értelmi vezetője az ország 
szellemi életének.

A mai ügyvédi kar - sajnos - el
zárkózva van a népélettől: a munkás
ságtól, as iparosságtól, dacára annak 
hogy a peres ügyeket legnagyobb
részt éppen ettől az osztálytól nyeri.

Menjünk akármelyik civilizáltabb 
külföldi államba, ott az ügyvédi kar 
valóságban összetörött a népélettel 
És itt van is erőteljes népélet. Ná
lunk a nép az ügyvédi kart nem 
mint szellemi vezetőjét, hanem mint 
hideg, merev üzletembert tekinti.

Nálunk a jogászság nem megy i 
a munkások, az iparosok közé gya- | 
korlati ismeretek szerzése céljából, 1 
hogy azokat egykoron, mint ügyvéd 
a nép javára felhasználhassa.

Külföldön nincs ipari munkás- 
mozgalom vagy egyesület, melyben 
ügyvéd részt nem venne.

Nálunk csak elvétve, fehérholló 
számba megy látni jogász embert 
iparosok közé vegyülni, ahonnét az
tán kikerülve, gyakorlati ismereteit 
ismét az iparosság javára fordíthassa.

A nemzeti munka terén szük
séges, hogy a lateiner osztály érint
kezzék a népélettel, mert enélkül 
csak üres frázis lesz minden olyan 
törekvés, mely a nép jólétét célozza.

A diáknők szintén tartanak velük. 
Komoly leányok, igen egyszerűen öltözve. 
Igen sok köztük a szegény sorsú, kopot
tak, ki hazulról kapott kevés pénzből 
tartja fenn magát az óriási városban.

Beosztja magának szűkös pénzecs
kéjét, valahol mélyen benn a Quartierben 
és fönn a hatodik emeleten vagy a pad
lásszobában lakik, hol köves a padolat s 
télen bizony síivit a rossz ablakokon a 
léghuzam.

Havonta tiz-tizenöt frankot fizet egy 
ilyen hitványért. Legtöbbnyire kibírják a 
diáklányok is e rettenetes téli lakást, 
többnyire edzette őket a szegénység, s 
oly elszántak, annyira hajtja őket a tanu
lási vágy, mint a hasonlóan komoly fér
fiakat.

Oly szerények mint a párisi kis var
rólányok, kik ugyan jövedelem dolgában 
föl >ttük állanak; báró и frankjuk van na
ponta az utóbbiaknak legalább inig a ok né
ha napokon át nem táplálkoznak egyébbel, 
mint teával és kenyérrel. Némelyiknek a 
szervezete nem bírja ki a rettenetes rossz 
lakást és táplálkozást, s bizony kórházba 
kerülnek, ami számukra valóságos oázist 
jelent.

HÍREK.
— Gyászeset. Özv. Valentini Gábor- 

né e hó 4 - én Budapesten 81 éves korá
ban elhunyt benne Fábry Géza főszolga- 
biránk és Fábry Lajos dr. nagyanjukat, 
gyászolják.

=  Kevevárai Seefranz Antal ny. 
cs. és kir. táborszernagy magyar nemes
séget nyervén Kevevárai előnévvel, úgy 
saját valamint gyermekei nevében Keve- 
vára község kötelékébe való felvétel és 
községi illetőségének megszerzése iránt 
tett törvényes lépéseket. A mily szép és 
nemes példát mutatott, a magyar nemes
séggel járó kötelezettségül: gyakorlásában, 
éppen oly készséggel és örömmel látja 
öt községünk magáénak.

=  Uj jegyző Kevcvárán. A napok
ban érkezett hozzánk F ö 1 d v á г у Lajos, 
hogy mint III.-dik jegyző megkezdje tevé
kenységét. Vele helybeli közigazgatásunk 
egy értékes taggal szaporodik akiről remél
jük, hogy szintén közre fog működni ab
ban a nemes munkában, melynek célja 
községünket a magyar állameszme meg
bízható támaszává tenni.

=  Halálozás. Július 9.-én hunyt el 
D i n u s z János homokbálványosi földbir
tokos 74 éves korában. Benne Dinusz 
János és András itteni lakósok apjukat 
vesztették el.

— A jövő évi orsz. gyűlés! képvise
lő választások előkészítése alkalmából 
az uj választási törvény értelmében a vá
lasztókat összeíró küldöttséget a vármegye
központi választmánya már megalakította.

A kevevárai szavazó körre elnökül 
Dr. Jakabfy Ernő, rendes tájul Petry 
Zsigmond póttagul Bürghard János válasz
tottak.

A homokosiba elnökül Huber Kornél 
rendes tagul Wallrabenstein Jakab, pót
tagul Stojánovics H. Bogdán választottak. 
Azonkívül minden községre nézve a köz- 
zég jegyzője, ki egyúttal az elnök helyet
tese is. A küldöttség munkáját már e hé
10.-én megkezdi és a küldöttségnek az 
egyes községekbe való kiszállásának há
tú, ideje külön hirdetménnyel is közhírré 
lesz téve. Érdeke mindenkinek, hogy sza-

Nagyon sok az orosz diáknő Paris
ban. Ők elszakadtak hazájuktól, szüleiktől. 
Sok közöttük a forradalmár. Vannak kö
zöttük, kiknek szüleit szemük láttára terí
tette le véresen u kozákok golyója. Alig
látni őket. Napokon át szobáikban tartóz
kodnak, támogatják egymást, buzdítják az 
elcsüggedteket. Az arcukra van írva a 
fájdalom, az élet mártiriuina.

Akik úgy egy-két napra rándulnak 
el Parisba, mindezt nem látják. Azt sem, 
hogy egy-egy milliomos kereskedő, mint 
görnyed reggeltől estig a pultja mögött s 
maga cipeli csomagjait az üzlet egyik vé
géből a másikba. Egész nap durva mun
kászubbony van rajta, s úgy dolgozik, 
mintha napszámban volna.

A francia asszony viszont tudja meg
szerettetni az otthont a férjjel. Azért ká
véházak látogatása nem igen divatos Pa
risban.

A kávéházak az idegenektől élnek 
legnagyobbrészt.

A francia anya egyéniséget nevel a 
gyermekéből. A három francia forradalom 
mindenkor az egyéniség érvényesítésére 
törekedett.

Nem is csókol kezet a francia gyerek
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vazó jogának biztosítása érdekében a kül
döttség előtt megjelenjék.

Azok pedig, kiknek szavazati joguk 
az írni olvasni tudás igazolásához van 
kötve, a törvényben előirt vizsgát ezen 
küldöttség előtt is letehetik még és arra 
jelentkezni ott is módjukban és jogukban 
áll.

— Öngyilkossági kísérlet. Z s i к i c 
Paja ki a Götz-féle vaskereskedésben volt 
alkalmazva a Schwall házban levő lakásán 
öngyilkossági kísérletet követett el. A 
revolver azonban időelött elsülvén comb
jába hatolt s most súlyos sebével a fehér
templomi kórházban fekszik. Nem lehet 
tudni, hogy mi vitte rá Zsikicet, hogy az 
élettől meg váljon, annyit azonban meg
lehetett állapítani, hogy az utolsó napok
ban igen komor volt, senkihez nem szó
lott s mikor csak tehette el vonult társai 
elő a magányba. Akik az utóbbi napok
ban ismerték az életunt kereskedősegédet 
bár nagy hatással volt rájuk a végzetes 
tett, búskomorsága ezt előttük mégis né
mileg érthetővé tetta.

=  Repülnek a disznóim. Tragiko
mikus eset történt a napokban Pancsován. 
Egy asszony jó áron eladta a disznóit és 
a kapott 240 kor.-nát -zsebkendőjébe kö
tötte. A jó üzlet örömére elment a vásárra, 
hogy gyermekeinek nemi aprósággal ked
veskedjék. Szemébe Ötlött, a ma már min
den városban ismert léggömbös ember. 
Sietett is hamar egy ilyen u. n. luftbal
lont venni abban a reményben, hogy 
gyermekeinek evvel rendkívüli örömet fog 
szerezni. Szegény asszony azonban na
gyon drágán fizette meg ezt az anyai 
szertetet. Zsebkendőjét a benne levő pa
pírpénzzel a léggömb zsinegének a végére 
kötötte s igy folytatta bevásárlásait. Egy 
bódé előtt azonban igen hevesen kezdett 
alkudozni s hogy a léggömb ne akadá
lyozza ebben le tette a földre, abban a 
hiszeinben, hogy az ott meg fog maradni. 
Ez a meggondolatlanság azonban nagyon 
megbosszulta magát, mert az rögtön kez
dett felszállni. Az asszony utána kapott, 
de nem bírta elérni s kétsége esetten ki
abálta: „repülnek a disznóim, repülnek a 
disznóim.“ Egy kettőre nagy csődület ke
letkezett körülötte s a zajra az olt járká

senkinek. Ha tanítójával találkozik, önér
zetesen és tiszteletteljesen köszön neki. A 
tanító kezet nyújt és üdvözli „Bon jour 
monsieur! Jó napot uram!“ Amaz viszont 
„Bon jour monsieur lemaitre! Jó napot 
tanító úr!“

Természetesen a gyerek előzi meg a 
tanító mestert.

Nincs szó a megalázó kézcsókról. Az 
erőltetett alázatosság csúnya, s nincs szebb 
mint egy intelligens gyerek, ki tudja az 
illemet.

S mily ragyogó nemzet, hol a halál
megvetés valóságos sport, mint a franci
áknál. Csak a japánok tudnak felmutatni 
hasonló hősöket. A francia katonasággal 
szaporítják a repülőgép hadosztályt és 
mindig többen és többen jelentkeznek, mi
nél nagyobbak a halálesélyek.

A "halálesély valóságos sport. A nem
zet, mely ennyi energiát tud produkálni és 
fogyasztani, a francia nemzet nem lehet 
léha, mert ha a végzet évszázadok múlva 
eltörölné is a francia géniuszt a föld szí
néről, örökké fénylene akkor is ez az 
egyetlen francia szó: g l o i r e !

„ K E V E V Á R A “

ló csendőrök is oda jöttek. Először azt 
hitték, hogy az asszony megtébolyodott s 
el akarták vinni, mikor pedig felvilágosí
tották, őket utána lőttek a léggömbnek, de 
ez nem sikerült. Az esetről jegyzőkönyvet 
vettek fel, mert a léggömb elpukkadás 
után úgyis lefog esni s ha valaki meg
találja a pénzt az asszony visszakapja, 
de az utóbbira természetesen alig van 
remény.

=  A kevevárai méregkeverő asz- 
szony felakasztotta magát. Fehértemp
lomról jelenti t: Bagera asszony, ki a ke
vevárai mérgezési esetekből kifolyólag av
val volt vádolva, hogy férjét arsénnel 
megmérgezte vizsgálati fogságában fela
kasztotta magát. Bagera mint súlyosan 
v ádolt rab magán céllát kapott; viselke
désén nem vettek észre semmi különöset, 
annál nagyobb volt a meglepedés, midőn 
reggel ingével rácshoz kötve függni látták. 
Az elhívott orvos már csak a beállott ha
lált konstatálhatta. Bagera halála megle
hetősen kellemetlen hatást keltett, mivel 
tőle még igen fontos vallomásokat vártak: 
ez azonban mégsem lesz akakálya annak, 
hogy a most folyó vizsgálat a bűnügy 
minden szálát ki bogozza.

•= Kellemes fürdőzések a Dunán. 
Ugylátszik ezidén az időjárás kedvezőbb
nek mutatkozik mint az előző pár évben. 
Hogy tényleg jobb már az időjárás azt 
mutatja délutánokint a fürdőzök sokasá
ga, különösen az inteligencia köréből, ki 
csónakon, ki kocsin, biciklin siet ahogy tud 
a Duna hűsítő habjaiba, hogy ott kedvére 
kilubickolhassa magát, lemossa a sok port 
és izzadtságot mit a faluban fölszedett. 
Csak egy a kellemetlen az egész fürdő
zésben. Az embernek az egész illúzióját 
elrontja a szabadban való vetközödés. 
Bárha akadna egy vállalkozó vagy ennek 
hiányába a község aki mondjuk a „Régius 
szigeten“ egy néhány kabinból álló fürdő
házat létesítene, a kaíonáékénak mintájá
ra ezen vállalkozást. Én azt hiszem nagyon 
kifizetné magát ilyen nagy, inteligenciá- 
val bíró községben. Mindenki szívesen ad
na egypár hatost a kabinért. Egyszers
mind egy pár olcsó csónakot is lehetne 
csináltatni, és azt a közönség rendelkezé
sére bocsátni. De különben ott van Behr 
Hugó motorja, azt hiszem 6 azt a fürdö- 
ző közönség használatára jutányos árban 
átengethetné. Úgyis ott vesztegete már 
hónapok óta, a Dunaváci kikötőben. Iga
zán „Kevevára“ minden téren szinte 
szemmelláthatólag fejlődik és ami igazán 
szükséges vol ia igy fürdőt ezt nem tud 
létesíteni. Legalább a Dunán létesíthetne 
egy kis partfürd őt, egy kis strandot. Aki 
már egy pár kellemes délutánt eltöltött 
kint a Duna hűsítő világzajától távoli, 
csöndes habjaiban, az befogja látni ezen 
csónak kivitelének szükségességet és hasz
nos voltát. Adná Isten, hogy ezen sorok 
községünk vezető férfiúit egy kissé gon- 
d dkodóba ejtenék és elősegítenek a terv 
kivitelét.

=  Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, 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 szén tartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

=  Az elegáns hölgy, ki toilettjeinek

raffineriájával és testének egészséges 
szépségével minden tekintetet maga felé 
irányit, jól tudja, hogy tiszta, világos arc, 
színe és gondosan ápolt rózsás bőre- 
egyedüli titka szépségének és eleganciájá
nak. A napi fürdéshez és minden kéz- és 
arcmosáshoz csak enyhe, ártalmatlan 
valódi Steckenpferd-lilíomtejszappant hasz
nál, mely oldólag hat a faggyuinirigyekre 
és a pórusok munkáját elősegíti, tehát 
egy elegáns hogy toilete - asztaláról nem 
hiányozhat.

S t e e k e n p í e r d -  
l i l i o m t ej szappan

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

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Maiié
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

820/1914 vgr. szám.
6 r u e r é § !

Alulírott bírósági végrehajtó az 
1881 évi LX. t.-c. 102, illetőleg az 1908. 
évi XLI. t.-c. 19 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi Sp. 1- 746/6 számú
végzése következtében Dr. Bogdánov 
Vásza kevevárai lakos ügyvéd által 
képviselt Iszákovics Nikola kevevárai 
lakos javára — kevevárai lakos alpere 
ellen 46 korona 30 fill, s jár. erejéig 1914 
évi junius hó 5-én foganatosított kielégí
tési végrehajt8s utján le- és fel ül foglalt 
és 11250 kor: becsült kővetkező ingóságok 
u. m .: gépek, lovak, kocsi, zecskavágó 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V. 634/1 számú végzése 
folytán 46 kor. 30 fill, tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi október hó 9 napjától 
járó 5% kamatai és eddig összesen 50 k. 
biróilag már megállapított, költségek 
erejéig alperes Homokbálványosi résben 
levő tanyán leendő megtartására 1914. évi 
julius 30. napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
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 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1914. julius hó 5 napján.
Orsó János, kir. bir. végrehatjó.
Mától kezdve ===============

a Csika Paja vendéglőben
csebapcsics és ráznicss

kapható.



. livade dűl. 2 h. 99 n.-öl 16/60 része 82 bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti
645/914 vgr. szám. kor 25 j becsárban у  a hbálványosi jog ezen árverés által nem érintetik, ame-

É rü firíS S  h i r d e t m é n y .  3025 sz. b. felvett Szekulics Sz. álló A + nyiben a fenti ingatlanokért a fenti szol-
и  6132/2 hrsz. Szántó az Iza vinograde dűl. galmi jogokat megelőző tehertételek fede-

Alulirott bírósági végrehajtó az 1881 i b g n _dl 321 kor. becsárban. А I 3972 zésére szükséges s ezennel 22000 kor.-ban 
LX. t. c. 102. ^-értelmében közhírré teszi, brg  ̂ Szá’ntó a Gustya bara dűlőben 1317 megállapított vételár megnem igértetnék 
hogy a Szegedi kir. járásbíróságnak 1914 д ^  ég 3973 brsz Szántó a Gustza bara az árv. nyomban hatálytalanná válik és a 
évi Sp. V. 282 sz. végzése következtében d[jlőben 293 kor. VI. a hbálványosi 3166 fenti ingatlanok a fenti szolgalmi jogok 
Dr. Salgó Béla szegedi lakos ügyved gz b feJvet és Szekulics Sz. n. álló A + nélkül fognak az 1881 LX. t.-c. 173 §-ában 
által képviselt Steinitz Henrikné divatterem 6132/1 hrsz.’ Szántó az Iza vinograde dűl. meghatározott módon nyomban elárverez- 
tulajdonos szegedi lakos javára — keve- 1 hold 8 n.-ől 321 kor. becsárban. A tetni,
várai lakos ellen 98 kor. s jár. erejéig bbaivanyosi 2335 sz. betétben felvett és A tlkvi. hatoság az árverésnek
1914 évi április hó 30-án foganatosított s Zekulics Sz. n. álló 6100 hrsz. ingatlan- Hb á l v  községházánál megtartására 1914 
kielégítési végrehajtás utján le- és felül- rfl özy Szekulics Milka javára bekebele- évi s z e p t. hó 4 - napjának d. e. 9 órá- 
foglalt és 1730 k. becsült következő zett éIéthossz. haszonélv. jog ezen árv. ját tűzte ki és az árverési feltételeke az 
ingóságok u. m .; vasúti sin, kocsi, iró által nem érintetik. 1881. LX. t. c. 150 § - a alapján a követke-
asztal és iró gép nyilvános árverésen Az árverést 1914 évi jul. hó 29 - ik zőkben állapítja meg:
eladatnak. napján d. e. 9 orakorHomokosbálv. község- 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a

Mely árveresnek a kevevarai kir. házánál fogják megtartatni. kikiáltási ár */* - ánál alacsonyabb áron
jbíróság 1914 évi V. 497/1 sz. végzésé Az árverezni szándékozók kötelesek eladni nem lehet. ) 1908: XLI. t. c. 26 §. )
folytán 98 kor. tőkekövetelés ennek 1914 bánatpénzüI a kikiáltási ár 10%-át kész- 2. Árverezni szándékozók tartoznak
évi február hó 28 napjától járó 5 J0 kam. pénzben vagy az J881. évi LX. t. -c. 42 az ingatlanok becsárának 10%-át kész
és eddig összesen 40 kor. biróilag mar £ . ában ’meghatározott árfolyammal szá- pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
megállapított költségek erejeig, alperes mitott ÓVadékképes értékpapirosban a ki- kezeihez letenni.
dehblati utón levő teglagyaraban leendő küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 3. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
megtartásara 1914 évi Julius hó 14 n. letétbe helyezéséről kiállított le- köteles nyomban a bánatpénz az általa
d. e. 10 órája határidőül kituzetik es a -  tét- elismervényt a kiküldöttnek átadni és Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha
hoz a venni szándékozok ezennel oly meg- az árverési feltételeket aláírni. eme kötelezettségének eleget nem tesz
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az enn- Az afe. flz ingatianért a kikiáltási ár- Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
tett ingóságom az 1881 évi LX. t. c. 107 es nái magasíibb igéretett tett, ha többet zárásával az árverés nyomban folytatódik.
108 §-ai ertelmeben keszpenzfizetés met- n. *enki gem akar> köteles nyomban Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
lett a legtöbbet ígérőnek szükség eseten a kiki{dtási ár százaléka szerint megálla- részletben és pedig elsőt az árvés jogerő-
becsaron alul is elfognak adatni. pitott bánatpénzt az általa Ígért ár ugya- re emelkedésétől számított 15 nap a má-

Amennyiben az etarverezendo ingo- nanny. szózalékóig kiegészíteni. sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap
gagokat masok is le -es felültoglaltattak , . , az árverés napjától számított 5% kama-
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, Kevevaran, 1914 jumus 11 - en. tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi-
ezen árverés az 1881. eyi LX. t.-c. 120 §. Szabó Sándor s. k., kir. járásbiró. vatalnál lefizétni.
értelmében ezek jevera te elrendelteti д  kiadmán hiteléül. 5. Vevő köteles eladott ingatlant

Kevevára 1914 június hó 30-án. , . .  . .. ... terhelő és az árverés napjától esedékes
Orsó J kir bír végrehajtó D.nusz-lan >s, kir. telekkonyvvezeto. adókat ég iMetékeket VÍ8el„i s az ingatlan

------------------, ----- — —  2498/1914 tlkvi. szám. ** árVeréS j°gerÖre eme,kedé-A kevevarai kir. jbirosag mint tkvi. ьеког íep.
hatóság. I Árverési hirdetményi kivonat. Kevevára, 1914. évi junius 11-én.
5285/1914 tlkvi. szám. . . . . . .  Dr. Szabó s. k. kir. jbiró.Dr. Bogdanov Vazul ügy ved áltál , ;

Arvorpcj hirrtptmpnvi kivonat képviselt Dimics Mita és Bacswanszki A kiadmány hiteléül:
AIVCIC5I IIIIUCMIICIIJI MvUlIflii M£a végrehajtatóknak Miloszávlyev 1st- Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

Nikolajovics István verseci ügyvéd ván hbálványosi lakos végrehajtást szén- '
által képviselt Rancsin Vladimir verseczi védő ellen indított vég ehajtási ügyében O lCSÓ  к О П У У б к !
lakos végrehajtatónak Szekulics Száva a tlkvi. hatóság a végrehajtó kérelme kö- J
hbálványosi lakos végrehajtást szenvedő vetkeztében az 1881: LX. t. c. 144, 146, 3 2  А К|бПЯ6Ш П  кбНУУ1ДгЬ01
ellen indított végrehajtási ügyében a te- 147, §.-ai értelmében elrendeli a végrehaj- OherlSuter - féle kftnvvkereekedéeben
lekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb tási árverést 1450 kor. tőkekövetelés, en- az ül)erla«ter Iéle könyvkereskeaesDen
árverést 570 kor. 80 f. tőkekövetelés és nek 1913 augusztus l-től járó 6%‘Os ka- kaphatók Kevevára.
járulékai behajtása végett a kevevárai kir. matai, 238 kor. 01 fill, eddig megállapi- ( р а о ( |§ § § § 1г § а  m m
járásbíróság területén levő, Homokbálvá- tott per és végrehajtási és az árv. kérvé- ^ w wwww'
nyos községben fekvő, s a 1209. 1796. nyért ezúttal megállapított 32 kor. 30 f. ф f i  о Ц 7 р 1 | р т ] | й 0 > УЯ <7V Ф
2335. 3019. 3025 és 3166 sz. betétben fel- költség, valamint a csatlakozottaknak О о  Ф
vett I. a hbálványosi 1209 sz. b. felvette kimondott pancsovai hitelbank javára 1400 J  t A e t i l p c r  S
Szekulics Száva nevén álló A 9109 hrsz. kor. tőke és jár Truilov János javára ф I C o i l i C g  ф
Szántó a Ritics dűlőben 960 n.-öl és 9110 170 kor. tőke és jár. pancsovai hitelbank ф , . , . . ф
hrsz. Rét a Ritics d. 935 n.-öl eg. 237 к. javára 1500 К. és 1450 К. tőke és jár. 9  faradf> и%У ve^ en estenkint egy ф
becsárban. II. a hbálványosi 179 hrsz. 600 K. és 558 K. tőke és jár. Dunareana Ci wu c e  Nemesfenyö fürdőt, J
betétben felvett és Szekulics S/. n. álló: takarék és hitelntézet javára 200 K. tőke ф mely 40 százalék természetes fenyőt ф
A t  1918/1 hrsz. Köztér a betétben 630 s jár. és Bacsvans/.ki Mita javára 600 K. q  tartalmaz. 1 csomag ára: 30 f i l l é r  ф
n.-öl 168 kor. becsár nan. III. hbálványosi tőkekövetelés és járulékai behajtása vé- ф TT ,, . , . X
2335 sz. b. felvett S sekulics Száva néven gett a kevevárai kir. jbiróság területén J  ?nff. ugyanő yannak Ф
álló A t  3516/2 Szántó a Katine nyive levő Homokbályányos községben fekvő s S  ajánlót keszi meny ne oga jón el, Ф
nyive dűlőben 1 hód 1298 n.-öl 869 kor. a homokbálvánjősi 1950 sz. betétben fel- ф hanem kerje а ф
becsárban. A t  6100 hrsz. Szántó a Csi- vett: А I. 2308 hrsz. Ház 145 Öisz. és Ф Ciwuco Chemische Industrie Berlin Ф 
vucke nyive dűlőben 1 hold 88 n.-öl 338 gazdasági épülettel a beltelekben 537 n.-öl j  S
kor. becsárban. A f  10417 hrsz. Szántó és 2309 hrsz. Kert a hereiekben 557 n.-öl ф У • • • Ф
a Brég dűlőben 1 hold 264 n.-öl 373 kor. 939 К. becsálban. A + 4685 hrsz. Szántó 0  Kapható drogériákban, gyógyszertá- ф 
becsárban. A t  12055 hrsz. Szántó a a Csőmben dűlőben 1 hold 25 n.-öl 244 Ф rakban, ahol nem kapható oda küldi Ф 
Velike livade dűlőben 2 hold 655 n.-öl kor. becsárban. A f  5036 hrsz. Szántó 5  DCTQfll/IPC no drogeril Budipest S  
791 korona becsárban. A f  13352 hrsz. a Solenicze dűlőben 1261 n.-öl 189 kor. ф г С1Пи»1ии lYIlKLUo |y QqqS| y|Q3 2, ф 
Rét a Iil részben 958 n.-öl 93 k. becsárb. becsárban. Q ahol kapható a valódi amerikai Ф
A -I m3?3 hruZ‘ a IRV lé A J’ 2* ^ . éf í11*82Ж 1? '  S  Pelrol-Balzsam üvegenként 3 kor. Sn.-ol 10 kor. becsarban. IV. a hbalvanyo- ra Miloszávlyev Zsivka javara bekebele- g  ” x
si 3019 sz. betétben felvett és Szekulics zett lakási jog; valamint az egész ingat- ф KepYlSílO! HOLCZEB Emil, ZoltlR Budapest, Vili. x  
Sz. álló A f  11551 hrsz. Rét a Velike lanra Miloszávlyev Giga és Kata javóza ффффффф+фф Ä ф  ффффффффффф

Nyomatott az OberlKuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.

J Як
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