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Embermentés.
Ott kezdődik az ember ember 

volta, ahol felebarátjához szeretettel 
le tud hajolni s segítő, testvéri job
bat nyújtani. Mig nem látja „a leg
utolsó nyomorgó páriában“ felebarát
ját, kivel szemben kötelessége van, 
addig bizony csak állati vonásokat 
árul el.

Hála Istennek kezdünk végre 
emberi mivoltunkra ébredni, szeret
jük sociális kötelességeinket megis
merni. Még csak szóban, Írásban, de 
majd tettekben is. Egy jobb kor 
hajnalhasadását mutatja а XX. szá
zad a maga különféle sociális elvei
vel s intézményeivel.

A patronázs-egyesület is sociális 
intézmény. Szépen jellemezte hiva
tását Lotz Frigyes tanító. Bár volna 
szavainak foganatja. De bíz nagy 
bajunk az, hogy legtöbbször csak a 
szép szavaknál, dikcióknál maradunk, 
tettekre, alkotásokra alig kerül sor. 
Miért? Mert szónokolni kőnyebb, 
mint alkotni! Aki érti a nagy dobot 
ütni, azt előbb veszik észre, mint a
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Csöndben. . .
Csöndben, titokba’, szótlanul 
Elválunk mindörökre 
S utunkat már a feledés 
Hamuja bésöpörte.
Még egy utolsó lobbanás 
S a szerelemnek vége:
Egymásra nem is gondolunk,
Kihal a múlt emléke.
Rövid idő múltán megint 
— Vigye manó a múltat ! — 
Szivünk uj ideált keres 
S uj szerelemre gyulád.
Ilyen az élet. — Hü szivek 
Egymástul elszakadnak 
És az örök válás nyomán 
Uj szerelmek fakadnak.

Szabadka Gyula.

csendben, észrevétlenül munkálkodót. 
Nálunk sokan vannak pedig, akik 
csakis a hangos vásári lárma által 
tudnak érvényesülni, de mivel csak 
az üres nagy dobot ütik, szavuk 
pusztában elhangzó üres szó ! Az ősz
kor el-el nézegettem a búzaföldeken 
és kukorica földeken felhányt óriási 
egér dombokat, téli éléskamrákat! 
Csendes, zajtalan, kitartó munka 
eredménye !

A teutoburgi erdő mélyén csend
ben, zajtalanul, imádkozó szívvel, 
lehajolt Bodelschwingh lelkész, hazája 
legszerencsétlenebbjeihez, legelzüllöt- 
tebb embertársaihoz, a társadalom 
és család élő halottjaihoz, epilep
tikus és csavargó koldus felebarátai
hoz, a célból, hogy a biztos elpusz
tulástól, lelki elzüíiéstől megmentse. 
Szeretetből tette! Szeretetének gyü
mölcseit szabad volt látni.

Akiket sem családjuk, sem köz
ségük, sem semmiféle testület, a 
magáéinak elismerni nem akart ma
gához fogadta, foglalkozást nyújtott 
az erdőben, a mezőn, házban, házon 
kívül. A csavargó koldust testvérének

Rudolf királyfi.
Január 30-án volt huszonöt éve, hogy 

a mayerlingi tragédia megtörtént. A csá
szári házra leszakadt a legrettenetesebb 
csapás, országok borultak gyászba.

A tragédiát ma is homály födi. Ön- 
gyilkosságról beszélnek, de tud a fáma 
egy tivornya részeg drámáról is.

Larisch grófné emlékirataiban úgy 
Írja, hogy neki Wiederhofer doktor igy 
mondta el a borzalmas éjszakát:

A trónörökös levelet irt Luxenburgba 
és bejelentette a nejének, hogy három 
napra vadászni megy Mayerlingbe, a ja
nuár 30-ára tervezett családi ebédre azon
ban visszatér. Mialatt Önök a trónörökös
nél voltak, Vetsera Mary Bratfisch kocsi
ján Mayerlingbe hajtott és két órával 
később utána ment a főherceg is. A sze
rencsétlen leány érkezését senki sem vette 
észre a vadászkastélyában. Loschek a 
hátsó bejáraton át a trónörökös szobája 
melletti öltözőbe vezette és a szerelmes 
pár együtt töltötte az egész időt. Másnap 
huszonkilencedikén, Rudolf néhány barát
ja érkezett meg a vadászatra. A vadászat
hoz ki sem ment Rudolf. Az estebédet a 
szobájában Mary társaságban fogyasztotta

fogadta, egy jobb életet kedvelte 
tett meg vele! Az iszákost józan 
életre szoktatta állandó munka és 
felügyelet, de még több egyéni 
szeretet által! így élete végén vissza 
tekinthetett oly alkotásra, mihez 
hasonlót Németországban sehol, de 
másutt sem találunk. Ezrekre és 
ezrekre megy azok száma, kiket 
megmentett s a társadalom hasznos 
tagjává lett.

Embermentés! Mily nemes, ma
gasztos c é l! Mit teszünk e tekintet
ben mi ?

Itt van a delibláti homoksivatag! 
Földrajzi könyveinkben s emigy 
is nagyra vagyunk vele s fogadunk 
svéd, angol, német s más tudósokat, 
kutatókat, hogy a benne élő rova
rokat, madarakat tanulmányozzák s 
tudós könyveket Írjanak róla, szerez
vén hirt, nevet és pénzt.

Mi meg mit teszünk ?
Semmi mást, a homok megkö

tésén és a jövedelem szaporításán 
kívül.

Mit tehetnénk?
Óriásit tehetnénk ! Nagyot,

el és meghagyta Loscheknek, hogy reggel 
hét órakor keltse fel. Lent az ebédlőben 
a vadásztársaság egész éjjel ivott és lár
más mulatást rendezett. Loschek reggel 
hét órakor kopogott a trónörökös ajtaján, 
Rudolf azonban kikiáltott, hogy jöjjön 
félóra múlva. Félnyolckor újból kopogott 
Loschek, de nem kapott választ. Mikor 
többszöri kopogása is válasz nélkül ma
radt, megrémült és lesietett gróf Hoyos- 
hoz, aki éppen reggelizett. Együtt mentek 
vissza az emeletre és feltörték az ajtót. 
A trónörökös az ágy oldalán feküdt. A 
fejéből, amely teljesen szét volt roncsolva, 
patakzott a vér, a keze görcsösen tartotta 
a revolvert. Az ágyon valami dudorodás 
volt. Gróf Hoyos felemelte a takarót. Ott 
hevert Vetsera Mary holtan, a fején lő- 
sebbel. Gróf Hoyos parancsára Loschek 
átvitte a leány holttestét a másik szobába* 
azután bezárták az összes ajtókat. A gróf 
lement a földszintre és értesítette a va
dásztársaságot, hogy a trónörökös hirte
len rosszul lett, Bécsbe kell sietni, hogy 
orvost hozzon és a dolgot a császárral 
tudassa.

Az orvos azután elmondta, hogy a 
legfelsőbb parancsára azonnal Mayerlingbe 
ment és benyitott a trónörökös lakosztú-



nagyon nagyot tehetnénk éppen az 
embermentés terén! Ha valahol, úgy 
az állam azon a nyolcvanezer hold- 
nyi területen lerovhatná sociális 
kötelességét kevés pénzzel, de sok 
jó akarattal.

Ahogy az afrikai sivatagban 
vannak fák, melyek a levegőből 
felszívják a párát s harmat alakjá
ban juttatják az alattuk elterülő 
területre s igy lassanként egész 
oázist létesítenek; úgy a delibláti 
homoksivatagban is lehetne az ember
mentés oázisát létesíteni.

Persze, ehhez nem elég egy 
miniszteri tanácsos kiküldetése, ki 
ki átszalad a németországi intézmény 
egyes házain s egy referádát ir 
erről a minisztériumi levéltár számá
ra, hol aztán örökre eltemettetik, az 
epileptikusok, iszákosok s csavargó 
koldusok ezrei pedig elpusztulhatnak; 
hanem ide szeretet, szeretet, és 
mégegyszer szeretet, csendben, zaj
talanul, önzetlenül dolgozó s z ív  kell.

Minket a jó Isten oly sok kincs
esei halmozott el, oly sok természeti 
adományban részesített, hogy máshol 
ennek negyed részéből már millió
kat csinált volna és az állam polgárai
nak javát emelte volna, mi meg tét
lenül nézzük az isteni adományt s 
nem tudunk vele mit kezdeni.

Meg volna a lehetőség arra, 
hogy társadalmi bajunkat gyógyít
suk, s a helyett hagyjuk ezt a sebet 
tovább üszkösödni.

Lotz azt mondja: „Az ember 
javítás és embermentés munkáját 
persze nem a Vitális Imréken és Ja
ger Marikon kell kezdeni. “

Igaz! Tudom, hogy jobb meg
óvni mint gyógyítani!
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lyába. A kis szalonban a vacsora marad
ványai álltak az asztalon, néhány üres 
pezsgőüveg és egy felborított szék a föl
dön. A hálószobában az ágy melletti sző
nyegen félig üres brandys-üveg. Az orvos 
intézkedett, hogy eltávolítsák, nehogy a 
császár észrevegye. Azután, amennyire 
lehetett, bekötötte a trónörökös fejét és 
megmosta vérrel áztatott arcát. Loschek 
segítségével rendbehozta az ágyat is, 
egyébként azonban mindent úgy hagytak 
a szobában, amint volt. A komornyik ez
után végigvezette dr. Wiederhofert a 
hosszú folyóson és egy szűk, a tetőn át 
gyéren megvilágított szobába léptek. Sza- 
naszéjjel női ruhadarabok az egyik sarok
ban, kis painlagon kendőbe csavart vala
mi, rajta strucctollas nagy kalap. Lehetet
len volt a női holttestet a sötét szobában 
megvizsgálni, bevitték tehát a holttestet 
szomszédos terembe és a billiárdasztaira 
fektették. Csak ekkor ismerte fel dr. Wie- 
derhofer a fehértestü halott nőben Vet- 
sera Máriát, akit kis gyermek kora óta 
ismert. A baroneszt nem rutitotta el annyira 
a halál. A revolvergolyó szétroncsolta ar
cának egyik felet, a jobb arcfele azonban 
megőrizte egész szépségét. Az orvos fel
darabolta az inget és a vászoncsikokkal

De nem igaz az, hogy „a meg
rögzött bűnösen már nem segíthet 
senki és semmi. “ Ez ellen protestál 
azon ezrek és ezrek száma, kiket 
Bodelschwingh felebaráti szeretete 
éppen a megrögzöttt bűnből felemelt 
és a tiszta élet számára megmentett!

Archimedes egyszer igy kiáltott 
fe l: Adjatok egy szilárd támpontot 
a földön kívül s kiforgatom a földet
смrbriihnl *

Én is igy kiáltok föl: Adjatok 
a delibláti homoksivatagban egy 
szilárd támpontot az embermentés 
nemes céljaira s kiforgatom a meg
rögzött bűnösök ezreit meg ezreit 
bűnös mivoltukból!

Wallrabenstein Jakab,
homokosi ev. lelkész.
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A Nemzeti Népszövetség szervezkedése,
Lapunk a mai postával értesítést vett 

arról, hogy a Nemzeti Szövetség a legkö
zelebb már nálunk s a mi vidékünkön is 
megkezdi szervezkedését. Mivel olvasóink 
között esetleg lehetnek olyanok, akik még 
nem ismerik a Nemzeti Népszövetség cél
jait, működését és szervezetét, röviden 
megismertetjük olvasóinkkal a Nemzeti 
Népszövetség, amely hazafias céljainál fog
va mindenképen rászolgált arra, hogy a 
nagyközönség a legmelegebben érdeklődjék 
iránta és úgy anyagilag, — hisz nevetsé
gesen csekély áldozatot kivan — mint er
kölcsileg támogassa.

A Nemzeti Néps*övetség célja a nem
zeti eszmének ápolása a nép körében kul- 
túrális színvonalának emelése, célja a nép 
gazdasági jólétét és fejlődését előmozdítani 
a gazdaközönség, a kisgazdák a munkások, 
kereskedők, kisiparosok, kishivatalnokok 
érdekeit felkarolni, célja a népet oktatni, 
védni, vezetni szervezni. További főtörek
vése a Nemzeti NépszÖvetség-nek a meg
szervezett és a magyar nemzeti eszméktől 
álittasult tömegeivel fokozni a magyar

bekötözte a sebeket, megmosta arcát. Lo
schek pedig egy úti takarót hozott és abba 
csavarta a holttestek Azután visszavitték 
a sötét szobába.

Königrätz óta nem érte ily nagy 
csapás a Burgot. Két asszonyi szív vérzett 
elsőben miatta hősi mártiromsággal. A ki
rálynénak a rettenetes hirt fia haláláról 
Ferenczy Ida mondotta el, viszont a király
nak a királyné vitte a lesújtó híradást 
Larisch grófnő szerint.

— A császárné dermedten néz tt 
maga elé, könny nem jött szemébe. Első 
szava volt: „Hogyan mondjuk el a csá
szárnak?“ Aztán bement a felséghez. A 
császár az asztalra borulva, arcát kezeibe 
temetve, zokogott. Mikor a felséges asszony 
visszatért lakosztályába, Ferenczy Ida je
lentette, hogy Vetsera bárónő kér kihall
gatást. A bárónő azt állítja, hogy a trón
örökös megszöktet le a leányát és a csá
szárnét akarja megkérni, hogy segítsen 
rajta. A császárné néhány pillanatig gon
dolkodott, azután kijelentette, hogy haj
landó fogadni a bárónőt. A felséges asz- 
szony az előszoba közepén állt és hideg 
tekintettel nézett a belépő bárónőre. A két
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nemzeti összetartozandóságot, a nemzeti 
és faji szeretet érzését. A folytonos és 
fokozatos tanításával ki akarja egészíteni 
a Nemzeti Népszövetség az iskolai taní
tásait és pótolni azt, amit a mindennapi 
életben szükséges gyakorlati tudáshoz az 
egyszerű tapasztalat nem nyújthat. Az évi 
csekély egy koronás tagsági dij ellenében 
a tagiiletményül havonkint adott füzetek, 
rophatok és évenkint a terjedelmes naptár 
mind a fenti célokat szolgálják.

A Nemzeti Népszövetség tagjaira 
nézve nagy jótéteményt jelent a szövetség 
hézagpótló jogvédelmi munkássága, mely 
központi jogvédő hivatalával és a vidéken- 
kint megszervezendő ügyészi karával igen 
intenzív tevékenységet fog kifejteni, amen
nyiben a Népszövetségnek mindén tagja 
bárminő peres és perenkivüli ügyében in
gyenesen részesül jogi tanácsban. A 
Nemzeti Népszövetség tehát a kisemberek 
érdekében nagyarányú társadalmi mun
kásságot fejt ki és emellett elsőrendű kul
turális és nemzeti missziót teljesít. Kiad
ványaival, röpirataival és gyűléseivel men
tül több törhetelen hazafiasságu állampol
gárt akar nevelői és a mind nagyobb 
mérvben tért hóditó nemzetiségi aspiráci
óknak gátat akar vetni. Azért törekvése 
az is, hogy népvéd'i, néptámogató és a 
népet oktató, tanító demokratikus szerve
zetű működésével kiragadja a nem magyar 
ajkú, magára hagyatott népet is a nem
zetiségi agitátorok karjaiból.

A Nemzeti Népszövetség zászlaja 
alatt minden hitfelekezeti és a nemzetiségi 
különbségre való Meintet nélkül a nép 
legszélesebb rétegei löm é ülhetnek, mert 
a Népszövetség tagja lehet minden 16 - ik 
életévét betöltött, magyar állapolgár.

A Nemzeti Népszövetség a szervezés 
nebéz munkájában számit a nép és a haza 
jövőjével törődő minden tényezőre, a ma
gyar társadalmi és a hivatali vezetőségre, 
különösen a közigazgatási tisztviselők nagy 
apparátusára, a kulturális téren működő 
polgárságra s általában mindazokra, akik 
a néppel állandó érintkezésben vannak s 
akik annak hivatott vezetői.

A városi és községi kelji szervezetek 
meg alakításának kezdeméngezérére a szö-

anya szótlanul állt egymással szemben 
néhány pillanatig, majd a bárónő térdre- 
esve, zokogó hangon kníll'otta, Felség, 
Mary. . . a leányom. . . „A császárné né
hány lépést hátrált az előtte térdepelő 
asszony ölelésre tárt karjai elől. Azután 
hideg hangon mondta: „Czest trop 
tárd. ÍI sout morts tuus les deux“. (Már 
késő. Meghaltak mind a ketten.!

Hideg, ködös nap volt és délben már 
Lécs és Budapest is tudta a tragédiát. A 
kiráiyli szétroncsoli fejjel fekszik Mayer- 
1 ing ben ! Bal séf, szerencsétlenség, gyil
kosság ! zúgott végig az országokon.

A temetés fejedelmi gyászban tör
tént. Az anya szivét örökre megtörte a 
tragédia, az uralkodó emberfeletti erővel 
nyom.a le fájdalmát. A boldogtalan király
fit a kapucinusok kriptájába tették, Vet- 
s .t ü  Máriát a heuligenkreutzi ciszterci ta- 
kclosior temetőjében hántolták e titokban.

Л hatott királyfiról pedig legendák 
szállták. Ma is él a nép szivében és sze
leteiében.
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vétség vezetősége ezúton is felkér minden
kit, akinek ez módjában áll. A helyi szer
vezet megalakításának módozatairól a köz
ponti iroda (Budapest, Vili., Trefort-utca 
2.) mindenkinek a legnagyobb készséggel 
részletes felvilágosítást nyújt és szívesen 
küld a gyűlésre központi szónokot. A 
Népszövetség szervezkedését már meg is 
kezdette és máris több ezer tagja van. 
Egyelőre a Népszövetség a magyar ajkú 
nép által lakott területeken folytatja a 
tagtoborozást, mert a nagy néptábor de
rékhadának innen kell rekrutálódni.

A tisztikar a következő: Prónay Gá
bor báró elnök, Apáthy Isván dr., Vigyázó 
Ferencz gróf alelnök, Baján Gyula főtitkár, 
Kutkafalvy Miklós főügyész, Huczik Ele
mér dr., Katona Imre, Salamon Rezső dr. 
szervezőtitkárok.A tisztikaron kv. résztvesz 
a vezetésben egy igazgató tanács — mely
nek tagjai Battlay Dezső dr. ügyvéd Ke
mény Árpád báró, Sándor József az EMKE 
főtitkára — s a százötven főből áll választ
mány.

HÍREK.
=  Áthelyezés. A pancsovai népbank 

igazgatósága G ö t z  R e z s ő  helybeli 
születésű és a fenti bank homokbálvá- 
nyosi fiókjánál működő hivatalnokát 
Alibunárra helyezte át ugyanilyen minő
ségben.

=  Helyettes tanítónő. A verseczi 
kir. tanfelügyelőség a nemrégiben elhalt 
Hübsch Mária székelykevei tanitónő állá
sát a napokban töltötte be S c h u 11 z Ilona 
gátaljai illetőségű okleveles tanitónővel. 
Ezen intézkedés természetesen csak ideig
lenes.

=  Egy földink szép előmenetele. A 
vallás és közoktatásügyi minszter L e o 
p o l d  Miksa hódosi (Temes megye) áll. 
tanítót az ozorai (pancsovai járás) 10 tan
erős áll. el. népiskolához igazgatóvá kine
vezte. Az új igazgató helybeli születésű 
fiú s Leopold József közmegbecsülésben 
álló cipőnagykereskedő unokaöcscse.

=  A fehértemplomi magyar dalár
da a múlt héten tartott közgyűlésében 
egyhangú lelkesedéssel B e r k e s  József 
róm. kath. káplánt választotta elnökéül. 
Berkes Józsefet 3 évi itt tartózkodása ré
vén jól ismerik községünkben. Tudott do
log, hogy lapunknak is kiváló buzgó mun
katársa volt s újságírói szárnybontogatá
sait nálunk kezdte. Ma már a „Fehértemp
lom és Vidékednek szerkeztője. Kiváló 
szónoki képessége, újságírói tolla és ügyes 
modora kedveltették meg bizonyára oly 
mértékben, hogy ezen megtiszteltetésben 
részesült. Személyét ért kitüntetésnek mi, 
mint volt munkatársai csak örvendhetünk.

=  Nyilvános köszönet. Az országos 
vöröskereszt vezetősége K un a Jennőné
nek helybeli vöröskeresztegylet kiváló 
elnőknöjének hálás köszönetét és elisme
rését fejezte ki a múlt hóban gyűjtött 
159*50 koronányi összegért.

=  A Buchner-féle álarcos bál a kö
zönség elég szép számú részvétele mellett 
Gyertyaszentek) Boldogasszony napján 
folyt le. Közönség elég volt, csak maszka 
kevés. Pedig a jelenvolt közönség éppen 
e miatt ment el a bálra. Egyébként fesz
telen jó kedv uralkodott és a vigasságnak 
csak a hajnali órákban szakadt vége.

=  Gazdasági előadás. A Temes var
megyei gazdasági egyesület kiküldöttjei. 
G yű la y  K á r o l y  gazdasági szaktanár 
előadást tartott 1914 évi február 4.-en

H o m o k o s o n  a községi iskolában: a 
t e r m e l é s  f o k o z á s á n a k  m ó d j a 
i ról .  Az előadást 350 fölmivelő hallgatta 
nagy figyelemmel.

— A vöröskeresztegylet közgyűlése. 
Az országos vöröskereszt helybeli fiókja 
február hó 2-án tartotta évi közgyűlését, 
amelyen az üresedésbe jött tisztségeket a 
következőképen töltötték be: Alelnök lett 
Dr. Lekits Illés, titkár Nikolics Dusán és 
választmányi tag özv. Török Gyuláné.

=  Látogatott felolvasás. Ismét fé
nyes látogatottság mellett megtartatott f. 
hó x-én azaz múlt vasárnap d. e. 11 óra
kor a november óta napirenden lévő né
pies felolvasás.

Ezúttal annál is inkább bővebben 
akarunk róla megemlékezni, mert még 
néhány paedagogusnak is volt szives be
cses megjelenésével előadás fényét emel
ni. Nevezetesen megjelent a számos rendes 
látogatón kívül még Wenner Miklós isko
lánk igazgatója, Súgár Imre polg. fiú isk. 
tunár és Wenner Ferenc tanító is.

A felolvasás tárgya volt: „A Central 
park sánta embere.“ Egy Amerikába ki
vándorolt magyar testvérünknek tragikus 
sorsáról szólt, és célja volt az egyre tartó 
kivándorlás ellen ellenagitációt kifejteni. 
Ezt követték a különböző hazafias énekek 
és versek szavalása.

A következő felolvasás jövő vasárnap 
azaz február hó 15-én d. e. 11 órakor lesz.

Érdeklődőket szívesen lát az analfa
béta tanfolyam vezetősége.

=  A kinetofon terjedése. Edison 
világhírű találmánya a múlt hét folyamán 
lett bemutatva Temesvárott az Apollo mo
ziban. Óriási érdeklődés mellett folytak le 
az előadások. Zsúfolva volt a mozi mindig. 
Általános volt a közönség megelégedése a 
beszélő filmek szemben. Nem ártana, ha 
a moziaink is megrendelnék ezt az új 
csodát, hadd hallanék mi is Edison új vi
lághódító vívmányát.

— A fázó, éhező kismadarak. . . A 
merre csak a szemellát: minden fehér. Az 
egész földszine ölelkezik egymással a nagy 
fehérségben, Az erdők, mezőt magas hó
réteg takarja !mindenütt. Az ég kedves, 
hasznos és apró madarai fáznak, didereg
nek és éheznek. A legnagyobb Ínségben 
vannak. Ilyenkor igazán nagy jó téteményt 
gyakorolnak azok, akik a madarakat etetik. 
Egy kis kenyérmorzsa, tökmag, kender
mag, a l e g j o b b  eleség. Egy kis eleséget 
a madaraknak. Az iskolás gyermekeknek 
is szép, kedves téli szórakozás volna az 
etetés. A népiskolákban ilyenkor aktuális 
a madárvédelem kultúra. A madarak napja.

=  A megtartott fogadalom. Plébá
nos úr kezét csókolom, panaszra jöttem az 
uram ellen. Az a gazember azelőtt min
den vasárnap holtrészgre itta magát. . .

Tudom lelkem, de hisz megígérte 
nekem, hogy ezt nem teszi többé. Talán 
nem tartja meg szavát.

— Dehogy is nem! Bár ne tartaná 
meg! De most meg minden hétköznap rúg 
be?

=  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 széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

Szerkeztői üzenetek.
W. Homokos. A küldött cikket kö

szönjük. Hasonló tartalmút máskor is szí
vesen közlünk.

L. Fr. A modern könyvtár legújab
ban megjelenő kötetei kaphatók itt hely
ben is az Oberláuter-féle könyvkereske
désben.

A. E. Múlt számunkból a hirdetés 
kiszorult. Többé nem fog kimaradni.

A kevevárai m. kir. kincstári telepkezelöségtöl.

2249/913 szám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a nagyméltó

ságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur
nák 1913 junius hó 17-én kiadott 45830/X-l 
sz. rendelete folytán a kevevárai 1722 sz. 
telekkönyvben 9462/1, 9462/2, 9463/1 és 
9464 hrszámok alatt felvett 9 (kilenc) hold 
1211 n.-öl kincstári ingatlanok a törvény- 
hozás utólagos jóváhagyásának fentar- 
tása mellett holdanként 1000 (Egyezer) 
korona kikiáltási ár mint eladási ár mel
lett folyó hő 28-án délelőtt 9 órakor alol- 
irott kincstári telepkezelőség hivatalos 
helységében megtartandó Írásbeli zárt 
ajánlati tárgyalással egybekötött szóbeli 
nyilvános árverésen örök áron elfognak 
adatni.

1. Kikiáltási ár 9775 korona 70 fill., 
mely összegnek 10%-a bánatpénzül az ár
verést vezető bizottság kezeihez az árve
rés megkezdése előtt leteendő. Az egyko
ronás bélyeggel elátott zárt írásbeli aján
latok 10% bánatpénzzel vagy a megfelelő 
letéti nyugtával szintén felszerelendők s 
azok folyó hó 28-án d. e. óráig aloiirott 
telepkezelőségnél adandók be s tartalmaz
nia kell ajánlattevőnek azon nyilatkozatát, 
hogy az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s azoknak magát aláveti.

Elkésett egy utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A nagyméltóságú Földmivelésügyi 
miniszter ur fentartja magának azon jogát, 
hogy az ajánlatok felett szabadon dönt
hessen.

Részletesen árverési feltételek alol- 
irolt kincstári telepkezelőségnél a hivata
los órák alatt megtudhatok.

Kevevára 1913. feb. hó4-ik napján, 
a kincstári telepkezelőség:

Petry, s. k.
kir. kincstár ispán.

S t e c k e n p f e r d

l i l iom tej szappan
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 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.
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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.
ЦЩГ” Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

nyelven kaphatók az

Oberiluter-íéie könyvkereső

Kevevára. ( Szent-István tér.)

Gazdasági és kereskedelmi 

Vállalat Budadest, I. Budafoki-

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi 
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel

Bi i sá í t
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.

Nyomatott az Oberläutcr-fele könyvnyomdában. Keveváráil.

1/1913. llkvi szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bbirósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-c. 102 §-értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir. 
törvényszék 1913 évi 269C4 p. számú 
végzése következtében Dr. Ghelneu Jenő 
ügyvéd által képviselt Oberländer Ferenc 
javára 200 kor. tőke, s jár. erejéig 1914. 
évi január hó 3-án foganatositottt kielé
gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 878 kor. becsült következő ingóságok i 
u.. m. bútorok, billiard, sörapparátus nyilv. 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1944 évi V. 19/1 sz. végzése foly
tán 200 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. 
november hó 30-napjától járó 6% kamatai, 
és eddig összesen 78 kor. 40 fil.-ben bírói
kig már megállapított költségek erejéig 
K e v e v á r a  alperesnek h á z á n ál 
leendő megtartására 1914 évi február hó 
16 napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ё,У megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
orintett ingóságok az 1881. LX. f. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatm.

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

Kevevára 1914 évi feb. hó 1-én. 
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.
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1620/1913 végr. szám.

árverési hifrsSaäminy.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § -a  értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. 
jbíróságnak 1913 évi Sp. II. 371/2 számú 
végzése következtében Dr. Rédiger Ala
dár kevevárai ügyvéd által képviselt Sál. 
Schmidt misliczi lakos czég javára keve
várai lakos ellen 503 K. 80 f. s jár. ere
jéig 1913 évi deczember hó 2-án fogano- 
sitott kielégítési végrehajtás utján le - fog
lalt és 780 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m. asztal, szék, sörösapará- 
tus, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi V. 1285/1 számú végzé
se folytán 503 K. 80 fill, tőkekövetelés, 
ennek és pedig 80 kor. 40 fill, után 1912 
március 7-től 198 K. 76 fill, után 1912 
szeptember 1 - tői és 224 kor. 70 fill, után 
1913 évi március hó 5 - napjától járó 5% 
kamatai és eddig összesen 101 kor. 90 
fill, biróilag már megállapított költségek 
erejéig alperes kevevárai lakásán 
leendő megtartására 1914 évi fe b r u á r 
hó 10 - ik napjának délut. 1 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 1914 évi jan. hó 27.-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó*

9077/913 tlkv. sz.

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

Franki Sándor ügyvéd által képviselt Ri- 
topecski György delibláti lakos végrehaj
ta tnak  Milykovics Velimir és Zsivlca 
végrehajtást szenvedettek delibláti lakósok 
ellen 200 kor. tőke ennek 1912 október
23- tól járó 6% kamata 65 k. 20 f. eddigi, 
ezúttal 20 kor. 30 f.-ben megállapított va
lamint a még felmerülendő költségek nem
különben csatlakozás kimondásával az 
egész ingatlanokra a Szegedi keresk. és 
iparbank javára 1500 kor. tőke, ennek 1910 
február 15-től járó 7% kamata 149 k. 50 
f. költség, u. az javára 411 kor. 18 f. tőke, 
ennek és pedig 285 kor. után 1910 nov. 1- 
től 1911 okt. 15-ig és 285 k. tőke után 1911 
május 1-től járó 6% kamata és 141 k. 10 f. 
költség, verseci szerb bank r. t. javára 550 
k. tőke, ennek 1913 április 26-tól járó 6% 
kamata 8 k. 35 f. óvási 7з % váltódij és 67 
k. 20 f. költség, u. az javára 140 kor. töke 
ennek 1913 ápr. 20-tól járó 6°/0 kamata 8 
k. 35 f. óvási 7j % váltódij és 45 k. 20 fill, 
költség, fehértemplomi polg. tak. pénztár 
r.-t. javára 300 k. tőke, ennek 1913 julius
24- töl járó 6% kamata 7 kor. 40 f. óvasi 7з 
% váltódij 56 kor. 20 f. költség, csak Mily
kovics Velimir egy fél rész jutalékára Dr. 
Abonyi Henrik javára 183 k. 05 tőke, ennek 
1913 február 13-tól járó 5% kamata és 50 к 
20 f. költség, Paull János javára 1200 kor. 
tőke ennek 1913 ápr. 16-tól járó 6% kamata 
és 244 k. 92 f. költség, és Jancsa Szilárd ja
vára 300 k. tőke, ennek 1912 december 17-

től járó 6% kamata 6 k. 60 f. óvási 1/3 % 
váltódij és 82 k. 20 f. költség kielégítése vé
gett az 1881 LX. 144 és 146 §-ai alapján az 
alább körülírt ingatlanokra az árverést elr. 
és annak felt. a köv. teszi közzé: 1. Árve
rés alá bocsájtatnak a fehértemplomi kir. 
trvkszék területén fekvő Deliblát község 
VI.-487 (VII.-7074) sz. tlkvkben foglalt kö
vetkező ingatlanok: 150 hrsz. 150 stb. hat 
3 hold I. o. szántó 398, 150 hrsz 99 stb. hat 
3 hold I. o. szántó 832 kor. 150 hrsz. 2 hold 
347 n.-öl I. o. kaszáló 317 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
közhégházánál. 1914 évi február hó 24 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelenárverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Deliblát 
községh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők. A delibláti Vf. 1303 számú 
tklvre vonatkozó készével a kérv. elutasi- 
tatik, mert ezen tlkvben felvett ingatlan a 
6973 1913 tlkv. sz. nov. 26 már árverésen 
eladatott.

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 alól nem fognak 
eladátni.

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

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

Vevő köteles a vételárat 3 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 30 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 60 nap 
alatt és a harmadikat u. a. napt. számított 
90 nap a. minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai in. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

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

8. A tulajdonjog a vételár s kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekeőeleztetni.

Kevevára, 1913. évi december 8-án.
Kapp János, s. k. kir. albiró.

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

1437/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. tör
vényszéknek 1913 évi Polg. 30417 számú 
végzése következtében Dr. Ungár Adolf 
temesvári, majd Dr. Ghelner Jenő keve
várai ügyvéd által képviselt Háring Grűn- 
feld és Ungár temesvári bejezég javára 
delibláti lakos ellen 986 K. 41 f. s jár. 
erejéig 1913 évi November hó 5-én fo- 
ganasitott kielégítési végrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 2984 kor, becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. kukorica és 
bolti árúczikkek, nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir.

járásbíróság 1913-ik évi V. 1165/1 szá
mú végzése folytán 986 kor. 41 fill, tő
kekövetelés ennek 1913 évi Szeptember 
hó 15 - napjától járó 670 - os kamatai, 7з 
°/o váltódij és eddig összesen 152 kor. 2 
fillérben biróilag már megállapított költ
ségek er. alp. delibláti lak. m. az üzletben, 
leendő megtartására 1914 évi február hó 
11 napjának délelöti 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ély megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
orintett 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 éa 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § - s 
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1914 évi jan. hó 28-án.
Orsó János kir. jbir. végrehajtó.

867/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir. tör
vényszéknek 1913 évi 11893 p. számú 
végzése következtében Dr. Bartulov Gás
pár ügyvéd által képviselt Gladinszki Lá
zár javára ellen 540 kor. s jár. erejéig 
1913 évi julius hó 3- án foganasitott kie
légítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 625 kor.-ra becsült következő ingók, u. 
m. bolti árúk, állványok, mérleg nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913-ik évi V. 666/1 számú vég
zése folytán 540 K. tőkekövetelés, ennek
1913 évi március hó 5 - napjától járó 6 
százalékos kamatai és eddig összesen 325 
K. biróilag már megállapított költségek er. 
Delibb alp. házánál amár fiz. 800 K. betud.
1914 évi feb. 12 napj. d. u. 4 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le-és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára, 1914. január hó 23.-án.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.
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„SZABADSÁG NAPJA”
alkalmi gyermek színjáték március 15. 
ünnepélyre. Kapható: ANDAIIÁZY ERVIN 
tanítónál Homokos. ( Temes-megye.) Postai

;; küldéssel 70 fillér. ;;



6. oldal. KE VE V Á R A “

8373/1913 tlkvi szám.
Gurits Lajos bírósági végrehajtónak 

jelentése Pancsovai népbank végrehajta- 
tónak Filipovics Tivadar elleni végrehaj
tási ügyben melylyel az iratokat árverés 
újbóli kitűzése végett visszaterjeszti.

V É G Z É S .
Ezen jelentés folytán kibocsájtatik 

. az alábbi

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság Pancsovai népbáftk javára 1200 
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.-cz. 27 §ai alapján és 146 §-a értelmében 
Filipovics Tivadar és Filipovics Zsivánné 
szül. Rákigyics Zsófia újvidéki lakos ellen 
a fehértemplomi kir. törvényszék terüle
tén fekvő Gálya községben és a gályái 
417 szám betétben felvett:

A I. 560 hrsz. Ház 132 öisz. a ud
varral a beltelekben 242 n.-öl és 561 
hrsz. Kert a beltelekben 111 n.-öl 4631 
kor. becsárban. A f  1127 hrsz. Szántó a 
Kutlovica dűl. 1 hold 46 n.-öl 1211 kor. 
10 fill, becsárban. A + 1799 hrsz. Szántó 
a Vranisevác dűl. 1 hold 53 n.-öl. 1221 
korona becsárban. A f  2483 hrsz. Szántó 
a Sziget dűl. 1 h. 1535 n.-öl 891 korona 
becsárban. A f  3110 hrsz. Szántó a Trno- 
vacsa dűlőben 1596 n.-öl 892 kor. 10 fill, 
becsárban, mint az utóajánlattevő által 
ígért összegekben az árverést Kulin 
Ferencz kevevárai lakos utóajánlata követ
keztében elrendeli és ezt valamint ennek 
feltételeit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés G á l y a  község
házánál 1914 évi február hó 10 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Gálya 
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 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 emelkedésétől 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 pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi dec. hó 3 - án.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

798/1913 sz.
Áross’fel Mrdeimssay.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §.-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 23826 sz- vég
zése következtében Dr. Franki Sándor 
ügyvéd által képviselt Havas Ignác javára 
134 kor. s jár. erejéig 1913 évi december 
hó 30 n. foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1000 k. 
becsült következő ingóságok u. m .: gépek 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1256 sz. vég
zése folytán 134 kor. tőkekövetelés ennek 
1913 évi október 10 napjától járó 6% 
kamatai és eddig összesen 116 k. 81 fill.« 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Homokbálványoson alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi február hó 
13 napjának délutáni 2 7„ órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ély megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
orintett 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 éa 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -s  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1914 évi jan. hó 22-én.
Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

144/913 végr. szám.
Ü re s r é s S  M rd e fE E é n y .

Alollrott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t. ez. 102 §-értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a szabadkai kir. tör
vényszéknek 1913 évi 34153 p. számú 
végzése következtében Dr. Széchényi 
István zentai majd dr. Bartulov Gáspár 
ügyéd által képviselt ifj. Vida Sándor 
moholi lakos javára székelykevei lakos 
ellen 196 kor. 70 fill, s jár. erejéig 1914 
évi január hó 14-én foganatosított kielégí
tés végrehajtás utján lefoglalt és 800 kor. 
becsült következő ingóságok u. m. kuko
rica nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1914-ik évi V. 53/1 sz. vég
zése folytán eddig összesen 248 k. 27 f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig alperes székelykevei lakásán leendő 
megtartására 1914 évi február hó 14 - ik 
napjának d. u. 2 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 adatni.

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. feb. hó 1 - ik napján.
Orsó János kir. bir. vég.

493/1913 végr. szám.
Árvarési Mí'tieünéiiy.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járás-

1914. február 8.

bíróságnak 1911 évi Sp. I. lß/Ю számú 
végzése következtében Dr. Bartulov Gás
pár ügyvéd által képviselt Holczer S. és 
fiai cég javára 146 kor. s jár. erejéig 1912 
évi február hó 6-n foganatositot kielégí
tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 600 kor.-ra becsült következő ingósá
gok: bútorok és zongora nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi V. 44/9 sz. vég
zése folytán 146 kor. tőkekövetelés, ennek 
1908 évi szeptempber hó 8 napj. járó 8°/ 
kamatai és eddig összesen 136 kor. 06 f. 
biróilag már megállapított költsége erejé
ig Delibláton alp. lakásán leendő megtart 
1914 ovi feb. 12 napj. d. u. V2 4 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni'  szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsároiwilul 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, 1913. január hó 28.-án.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

1455/913 végr. szám.

Árysr&sl hírdaSméssy.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbí
róságnak 1913 évi Sp. 171/17 sz. végzése 
következtében Dr. Abonyi Henrich keve
várai lakos ügyvéd által képviselt Guczul 
György int. kk. Guczul Mileva tt. gyámja 
delibláti lakos javára 42 kor. jár. s ere
jéig 1913 évi november hó 18 n. fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le-és 
felülfoglalt és 725 kor. becsült következő 
ingóságok u. m. kukoricamorzsoló, szecs
kavágó, kerékpár és kád nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 1205/2 számú 
végzése folytán 36 kor. tőkekövetelés en
nek minden részlet után esedékesége 5°/ 
kamatai és eddig összesen 28 kor.*52 f.- 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejeig alperes delibláti lakásán leendő 
megtartására 1914 évi február hó 7 - ik 
napjának délelőtti 9 órája határidő
id kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

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

Kevevára, 1914 évi dec. hó 26.-án
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

Olcsó könyvek! 
az Áffienaeuni kimywlárböl

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.


