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Kérelem Patópálhoz.
Thoshanzn Phitt.

Vannak tárgyak, amelyek azért 
készültek és készülnek, hogy dicső
ítsék majdan a múltat. Ezeket ok 
nélkül megsemmisíteni több, mint 
kegyeletsértés; ezeknek szemléletétől 
megfosztani az utókort: barbarizmus.

Tény !. . . Mi hirdetné az egypto- 
mi fáraók nagyságát, ha nem a sír
juk fölé emelt piramis, mi diadalu
kat, ha nem az obeliszkek, min cso- 
dálnók a görögök szcbrázatát, ha nem 
Phidias Zensán, Pallas Athenéjén, 
min a rómaiak építészetét,' ha nem 
Tarquinius Superbus capitoliumán ?

Minden országnak és csaknem 
minden községnek megvan ä maga 
1-2 olyan tárgya, emléke, melyet 
népe csodálattal és kegyelettel vesz 
körül s amelyhez zarándokolva apái

T  A r c a .
— **—

Fáj neked az é le t! *.)
Fáj neked az élet!
Édes álmaidnak ne vess azért véget,
Néma bánatadban az utcák porába
Ne űzzön feledni szíved gyászos vágya !

Fáj neked az élet!
— Átka végzetednek miért is állt közétek,
Mikor szent imádság most is édes csókja
Vágyó hevtiléssel szivedbe lopódzva?

Fáj neked az élet!
Öröm, remény, álom sa vágy semmivé lett
Nehéz busa után fel-felzokog újra
Vergődő szivedben emlékidnek búja.

Fáj neked az élet!
— Költő sorsa: bánat, „átvirrasztott éjek“

nagyságának hódol. . . — Mindenki
nek legyen, csak nekünk ne ? — így 
gondolkodik, igy filozofál a — Ke- 
vevára fő és mellék utcáin, a vil
lanyoszlopok mellett szerényen meg
hunyászkodó — petroleum lámpák — 
historikus érzékkel bőségesen meg
áldott, irigylésre méltó tulajdonosa.

Ez — és csakis ez — lehet a fel
fogása és igyekezete ! Ez ! Mert, ha 
nem ez volna, akkor bizony Patópál 
uram — mert hát ő a boldog birto
kos ! — már rég eltüntette volna
őket hódolattal telt szemeink elő l!

*
Kedves Patópálom! Engedd meg, 

szóljak hozzád !
Felfogásod szép, és nemesen 

gondoskodó, de tévedésben vagy!
Célodat elérni — nincs szüksége

det az egész lámpára ; eszméd akkor 
is gyümölcsöző, ha figyelmed, őrkö-

Örök lelki harcban, — szíve kirabolva,, 
Hogy búját önthesse zogokó dalokba...
Fáj neked az élet!
Zengjen hát ajkidról enyhet adó ének, 
Hogy érző lelkednek fenkölt szárnyalását 
Édes dalaidban megtisztultan lássák!

Szabadka Gyula.

*.) Válasz e 1лp 11-iki számában megjelent „Fáj 
nekem az é le t!“ című költeményre.

Három török szokás.
Szerencsétlen esztendő volt a múlt 

év a szegény törökökre. Régi szolgái, az 
apró balkáni népek rája támadtak, elvet
ték tőle európai birtokainak legnagyobb 
részét, úgy hogy most már csak a fővá
ros, Konstantinápoly és környéke van ke- 

I zükben.

désed csupán egyre irányul!
A kutató jövőnek egy is elég ! A 

meghagyandó egy ugyanazt doku
mentálja, amit a sok: megmondja az 
egy is, hogy ismerted a petróleumot 
és hogy a villlany előtt nem szu
ny adózó, illatotterjesztő méccsel vi
lági tátottád meg utcáidat.

És •nem- e nagyobb a dicsőséged, 
ha csak egy — mint unikum — hir
deti nagyságodat ország — világnak? 
De bizony ! Mert tudd meg, hogy a 
dolgok, tárgyak értékének — számá
hoz való aránya fordított: minél ke
vesebb van belőle, annál vonzóbb és 
többetérő!

Vagy tán éppen ez az, ami az 
egésznek a meghagyására indít?

Félsz, hogy ezt az egyet — kere
settségénél fogva — eltulajdonítja tő
led idővel valamelyik muzeum és 
aztán közvetlen környezetednek nem

Pedig, de hatalmas, ercís volt egyko
ron, mikor még nemcsak az egész Balkán 
félsziget, hanem Magyarország nagyobb 
része is birtokában volt. Töröknek ment 
e! a nép adójának legnagyobb része, a 
török főűr, a török basa adta a parancso
kat a budai várból, egyszóval a töröké 
volt az ország, a hatalom, a dicsőség. El
vesztette mind a hármat. Leáldozott fé
nyes dicsősége, tönkrement nagy hatalma, 
elveszett rá nézve Magyarország teljesen 
az 1781-iki pozserováci békében. Azóta 
csak emlékek hirdetik azt, hogy egykor 
török volt az úr e hazában. Ilyen emléke 
a másfélszázados török uralomnak az a 
három szokás: a káromkodás, a dohány
zás és a kávézás.

A török uralom előtt a magyar nép 
csöndes, kevés beszédű, istenfélő volt. A 
káromkodást hírből sem ismerte. Mig most 
nincs a világon egv nép sem, mely olyan 
cifrán tudna káromkodni, mint a magyar.

П 1  A T M  A * *  t i  1  P l  P T I 1  k i  I S I  pormentesitő seprűanyag kiváló minőségénél 
^ 1 /  l l X l l  А. ж . 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:
Embacher Viktor cégnél.



2. oldal.

lesz min csodálni léted ragyogó fé
nyét ?

Ezen könnyen kifoghatsz: egyet 
küldj a múzeumba!

És ez tán tanácsos i s ! ?
Igen 1 így föltétien és minden 

körülmények között biztosítva vagy, 
hogyha a tied — majdan — áldozatul 
esik az idő mostohaságának, hogy 
megkapod a muzeum védett helyein 
elraktározottnak hű és pontos után
zatát és — végcélod elvitathatatlan : 
neved miniatűr betűkkel kerül a jövő 
archaeológusának krónikájába!

Avagy, hogy nemesszivűségednek 
is közvetlen hirnöke legyen, ajándé
kozz egyet helybeli iskoláknak, ahol 
azt fiaid lerajzolva — munkaközben 
áldják századokon át dicső nevedet!

Mindössze — még a legjobb eset
ben is — azonban csak három lám
pára van szükséged.

És a többi ? Azt szedesd ki! Sze
desd ki, mig nem késő, még mielőtt 
oszlopuk elkorhad és még , mielőtt 
valamennyi üvege áldozatul esik az 
inasok céliövészeti hajlamának!

Igen ! Azt szedesd ki és tán ér
tékesítheted is és igy — tán ?— más 
téren — esetleg financiális téren — 
is szerezhetsz magadnak hallhatat
lanságot ?!

De mielőtt ezt megtenni elrende
led, kérve-kérlek, fordulj még a 
helybeli egyesületek Benjáminjához: 
a szépészeti egylethez!

*

A vöröskereszt egylet mulatsága.
A maga nemében páratlan erkölcsi 

és anyagi siker jegyében folyt le múlt 
szombaton a fennti egylet piknikkel egy
bekötött táncmulatsága. Igaz, hogy a ké
sői böjtbe nyúlt bele a mulatság, de ez 
egyáltalában nem alterálta a vigadni vá
gyókat. Kuna Jenőné elnöknő, valamint 
Schnabel Rezső főrendező, időt, fáradságot 
nem kiméivé hetekkel ezelőtt mindent el
követtek a siker érdekében. Fáradozásuk-

Mindezt a töröktől tanultuk. A török na
gyon udvarias volt, ha vele egy hitűvel, 
ha mohamedánnal érintkezett, de máshi
tűvel szemben durva szitkozódó, mégha 
jó kedvbe is volt. „Gyaui kutya“ „hitvány 
eh“, „hitetlen disznó“ voltak a legkedve
sebb megszólitások, melyekkel nem 
törököt illetett. Ilyen hangon Írták is le
veleiket a basák, a bégek az egyes ma
gyar községek vagy egyesek számára. S 
a magyar nép aztán úgy megszokta ezt a 
törökös beszédet s azt úgy látszik annyira 
szépnek találta, hogy most is, több mint 
kétszáz év múlva a török hódoltság óta 
ép úgy káromkodik, mint annak iedején a 
legutolsó török pecér. Pedig, de üldözték 
a hatóságok akkor a káromkodást és még
sem tudták kiirtani. A tizenhetedik szá
zadban pl. ha csak ezt mondta valaki: 
„ebadta, Öidögadta, teremtette“ vagy — 
mint a régi törvény mondta — „ehhez 
hasonló utálatos és Istent indító szitkok
kal élt,“ az ilyen embert keményen meg-

y e v A r a “

nak erkü! ' jutalmat meg is kapták a 
közönség lü : ő rokonszenves, meleg vi
selkedésében. Ezen mulatság kiváló sike
rét mindenesetre az ő javukra kell elköny
velni. Éltük legszebb emlekei közé soiol- 
hatják az 1911. évi március 21 .-i dátumot.

Magáról a mulatságról és az ott ta
pasztalatokról az alábbiakban számolha
tunk be.

Mikor az ember lelépett a Hoffmann 
szálloda tágas nagytermébe, egészen elfe
ledkezett arról, hogy Kevevárán van. Ki
tűnő ízlés, leleményesség és meglepetés
szerű rendezői talentum. Ezek voltak az 
első kellemes összbenyomások. A terem
ben 5 pavilion volt felállítva. Az étkező 
pavillont azonban a sok ajándékozott étel
féle miatt ki kellett bővíteni s ezzel tulaj
donképpen 6 sátor volt és még az elnök- 
női emelvény. Az egyes sáiorközöket 
szép zöld babér fácskákkal töltették ki. A 
terem is nagyszerűen volt díszítve zöld 
gályákkal. Oly formán festett az egész, 
mintha az ember nyári időben egy nagy
forgalmú parkban járna. A bejárattól 
jobbra első helyen állott a virág pavi Ion, 
amelyben Lichtenstein Margit és Keszthe
lyi Mici kisasszonyok kinálgatták a szebb
nél szebb virágokat. Ügyes elárúsitók vol
tak, mert 10 óra körül, már mindent el
sóztak. Sorrend szerint most az elnöknő 
számára készült emelvény következett. 
Még ezt is kihasználták, mert a csupa 
kíváncsiságból és tréfából odaülő férfiak
nak 10 fillért kellett fizetni 5 percnyi 
ülésért. A terem jobb oldalának végen 
volt a tréfás bazár. Ebben a paviilonban 
Dinusz Jánosné úrasszony és Klein Györ
gyike úrleány árulta a bazárjegyeket, 
amelyek mindjájan nyertek. Itt sem tar
tott soká a tárgy és-jegyállomány. A já
ték bazár körül volt a legtöbb nevetés és 
tréfa, miután a közönség furcsabbnál-fur- 
csább dolgokat nyert össze. A bazárral 
szemben a zenekar számára fentartott 
színpad melletti sarokban volt a pezsgős 
pavilion. Itt eleinte — ami üres gyomorral 
természetes is — nem volt az élet oly 
pezsgős, de később nagyon is azzá váit, 
az árúsitó hölgyek életrevalósága folytán. 
A gazdirozó és szellemes sártorfőnöknő 
Özv. Osztoics Pálné úrhölgy szóbőséggel, 
az árúsitó leányok névszerint Deszpinits 
Xenia, Némedy Anna és Wenner Kriszti 
pedig kedvességükkel vonzották oda a 
közönséget. Fogyott is annyi pezsgő, mint 
a Hoffmann szállodában már nagyon ré-

1914. márci

! gén nem. A pezsgős sátortól befelé áll* '! 
a két sátorrá kibővített büffet. Annyi min
denféle jó vott itt összhalmozva és szépen 
elrendezve, hogy az ember azt sem tudta, 
mit nézzen, vagy mit egyen. A kevevárai 
asszonyok és leányok tudásuk legjavát 
adták itt és ezért kitűnő bizonyítványt 
állíthatunk ki róluk. Ezen kettős pavilion- 
ban özv. Stefánovics Györgyné. Ferencz- 
házy Józsefné úrasszonyok, továbbá Klein 
Tutus, Pauli Mariska és Stefánovics Mára 
úrleányok szolgálták ki nagy hozzáértés
sel a közönséget. Maradt még a cukrázda, 
ahol teát is lehetett kapni, még pedig na
gyon finomat. Ez volt a legolcsóbb pavil
ion, mert egy-egy szelet torta nem került 
többe 20 fillérnél. Más paVillonokban min
den drágább volt. Nem állt azonban Itt az 
a közmondás, hogy „olcsó húsnak híg a 
leve“, mert minden nagyon jó és Ízletes 
volt. Ezen sátorban Szmo’lény Károlyné, 
Dr. Rédiger Aladárné úrasszonyok, Niko- 
lics Olga, Oberläuter Esztella, Schnabel 
Mausi és Szmollény Rózsi úrleányok ki
nálgatták a pénzüktől alaposan megfogyott 
vendégeket. Nagyon eleven volt az élet 
minden sátorban és minden asztalnál, ahol 
a vásárolt dolgokat elfogyasztották. 10 
óra körül a fiatalság körében azonban 
némi nyugtalanság volt tapasztalható, mert 
a fehértemplomi 43. gyalogezred gratis 
zenekara hajókésés miatt még mindig nem 
érkezett meg. Telefonáltak is a .hajóállo
másra, ahonnan azon megnyugtató választ 
kapták, hogy a zenekar megérkezett és 
már elindult a község felé. A zenekar 
megérkezvén, rendbeszedte magát és hoz
záfogott á 6 ponttól álló programm leját
szásához. Ezt azonban csak a 3. pontig 
hallgatták némi figyelemmel, mert min
denki már türelmetlenül várta a tánc meg
kezdését. Ezt belátva a rendezőség, az 
készenlétben álló vadászokkal kivitette az 
asztalokat s megkezdődött a tánc.

A műsor utolsó 3 száma ezzel telje
sen el is ma adt. Az általános jó kedvből 
kifolyólag ssorgalmasan táncolt a fiatalság. 
Az egyes táncdarabokat 2-3 szór is meg- 
ujráztatták. A közönség sokáig volt együtt 
s csak reggel 6 óra körül távozott a mu
latók utolsó marad/ánya, egy kellemesen 
eltöltött éjszaka emlékével. Másnap dél
előtt 11 órakor elég nagyszámú közönség 
jelenlétében a visszaina: adt ételféléket el
árverezték, mely alkalommal szintén szép 
summa gyűlt össze. Ezen licitáláson Schna
bel századosnak igen ügyesen segédkezett

büntették. Első Ízben pénzbírságra Ítélték, 
másodízben ötszázat vertek rajta s ha ez 
sem használt s a káromkodó harmadizben 
is szitkozódott, halállal lakolt. De meg
fogyna hazánk magyar lakossága, ha ezek 
az 1667-iki gyűlés határozatai ma is ér
vényben lennének. De hát ilyen a magyar 
ember, mennél jobban eltiltják valamitől, 
annál jobban teszi.

Hogy tényleg a szigorú büntetés a 
magyar népnél mit sem ér, mutatja a két 
másik szokás, melyet szintén a töröktől 
vettünk á t : a kávézás és dohányzás. A 
kávézás, vagy mint akkor mondták, „fe
kete leves“ sohasem volt megtiltva, mig 
ellenben a dohányzást szigorúan büntet
ték a keresztény hatóságok. Az „utcatize- 
desek“-nek, kik akkor a rendőri tisztesé- 
geket látták el, szigorú kötelességük volt, 
hogy a „cégéres y'tktt embereket; úgy
mint istenkáromlókat, paráznákat, tolva
jokat, gyilkosokat és dohányosokat“ ki
nyomozzák ' ; Eljelentsék. Ily díszes tár

saságba sorolták akkor a dohányost! S 
akit dohányzáson értek, első ízben 12 fo
rint pénzbírság, illetve 80 pálca volt a 
büntetés, harmadizben pedig felvitték a 
vármegye szigorú börtönébe. S mégis mi 
lett az eredménye e büntetéseknek ? Mig 
a kívézás nem terjedt el s a nép között 
most nem tudott erős gyökeret verni, pe- 
dig meg volt engedve, addig a dohányzás 
szinte általánossá lett. Kezdte a török, 
utánozták a kurucok, kiknek lassanként 
megengdték a dohányzást, majd a tilalom 
és büntetések ellenére a nép nagyobb 
rétegeiben is mind jobban és jobban el
terjed. Ámbár még a török uralom 
u t á n  s a n é m e t  u r a l o m  ele
jén is nagyon illetlennek tartották, ha fa
lusi ember dohányzik. Mig aztán a do
hányzás a sok büntetés ellenére is a tizen
nyolcadik században általánosan elterjedt.

Ezt a három szokást hagyta ránk a török 
emlékül. Örüljenek a káromkodók és dohá
nyosok,hogy nem kétszáz évvelezelőttéltek!
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Л kevevárai ki ', jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
1264/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dunareana takarék és hitelintézet 

R.-T. végrehaj tatónak Vojuov Zsiva homo- 
kosi lakos végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság visszárverést 3000 k. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a keve
várai kir. járásbíróság területén levő Ho
mokos községben fekvő s a homokosi 
1762 és 1763 sz. betétekben felvett. Az 
1762 sz. betétben felvett: A f  4392 hrsz. 
Szántó а II. dűlőben 1 hold Д516 n.-öl % 
része 1900 kor. becsárban. A f  5185 hrsz. 
Szántó а III. dűlőben 1189 n.-öl % része 
406 becsárban. A f  5396 hrsz. Szántó a
III. dűlőben 2 hold 42 n.-öl % része 1255 
kor. becsárban. A f  5631 hrsz. Szántó a
IV. dűlőben 1238 n.-öl % része 261 kor. 
becsárban. А II. A homokosi 1763 sz. be
tétben felvett: A t  0920 hrsz. Szántó a 
Csibuk dűlőben 1 hold 1415 n.-öl 1135 k. 
becsárban.

Az árverést 1914. évi április hó 23-ik 
napjának d. e. 10 órakor H o m o k o s  
község házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár %ánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

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- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. 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 márc. 11 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Binusz János 

kir. telekkönyvvezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
2244/1914 vgrh. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dunareanna takarék és hitelintézet 

r.-t. végrahajtatónak Miloszavlyev István 
homokbálványcsi lakos végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 200 k. tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a kevevárai kir. járásbíró
ság területén levő homokbál ványosi köz
ségben fekvő, s a 1930 sz. betétken felv. 
A I. 2308 hrsz. Ház 145 öisz. a. udvar és 
gazda: ági épülettel a beRelekben 53( n.-öl 
és 2309 hrsz. Kert a bel telekben 557 n.-ől 
939 kor. becsárban. A t  4685 hrsz. Szántó 
a Csőmben dűlőben 1 hold 25 n.-öl 244 
kor. becsárban A t  5036 hrsz. Szántó a 
Jelenice dűlőben 1261 n.-öl 189 k. becs- 
árban. Az A I. 2303 és 2309 hrsz, ingat
lanra Miloszávlyevies Zsivka javára beke
belezett élethossziglani lakási jog valamint

az egész ingatlanra Miloszávlyevies Giga 
és neje Pavlov Kata javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog ezen 
árverés által nem érintetik.

Amennyiben ezen szolgalmi jogokat 
megelőző tehertételek fedezésére szüksé
ges s ezennel 15.000 koronában megálla
pított vételár meg nem Ígérteinek az ár
verés nyomban hatálytalanná válik és az 
ingatlanok a fenti szolgalmi jogok nélkül 
fognak nyomban az 1881 LX. t.-c. 164 §- 
ban megállapított módon újból elárverez* 
tetni.

Az árverést 1914 évi junius ho - 3 
napjának d. e. 9 órájakor Homokbálvá
nyos községházánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

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 márc. 14 - én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Binusz János kir. telekönyv vezető.

1203/1914 tlkvi. szám.
A beadványokban erre a számra kell 

hivatkozni.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatóság Grubi Ignacz pancsovai lakos ja
vára 363 kor. tőke s jár és még felmerü
lendő 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 ér
telmében Urosev Alexa homokbálványosi 
lakos ellen a fehértemplomi kir. törvény
szék területén fekvő Homokbálványos köz
ségben és a homokbálványosi 2061 és 3526 
sz. betétben felvett:

I. A homokbálványosi 2061 sz. betét
ben felvett: A I. 2 05 hrsz. Ház 190 Öisz. a. 
udvarral a- bel telekben 291 n.-öl és 2306 
hrsz. Kert a beltelekben 114 n.-öl 5/6 r. 
132o kor. becsárban

II. A homokbálványosi 3526 sz. be
tétben felvett: A I. 3739 hrsz. Rét 155 
n.-öl és 3740 hrsz Szántó 1 hold 1305 n.- 
öl a Kralyevacz dűlőben 5/12 részre 630 
kor. becsárban, mint az utóajánlatíevő ál
tal ígért összegben az árverést Zsivanovics 
P. Alexander homokbálványosi lakos uto- 
ajánlata következtében elrendeli és ezt 
valamint ennek feltételei ennek közhírré 
teszi.

A nyilvános árverés Hbálv. község
házánál 1914 évi április hó 1 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Homoki), 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladátni.
3. Az árverez i skiulékozik tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értké pa
pírban 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 utóajánl Utevő 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 kiviil hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az njabb 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, 1914. évi feb. hó 14 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Binusz János, kir. telekkünyvezető.

339/1914 vgh. sz.
árugrás! hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Budapesti kir. ke
reskedőim*! és váltó kir. törvényszéknek 
1913. évi 95761/2 sz. végzése következté
ben Dr. Bakonyi Samű budapesti ügyvéd 
által képviselt Hoffherr Schrantz és Clay
ton Schuttlewoth bpesti cég javára keve
várai lakósok ellen 534 kor. s jár. erejéig 
1913. évi jullus hó 12-én foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 2500 kor. ЬзсзйП következő in
góságok, u. m.: gőzmorzsoló és motor 
nyilvános árverésen eladatnak!

Mely árverésnek a kevevarai kir. 
járásbiróság 1913-ik évi V. 739/2 számú 
végzése folytán 534 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi november hó 1 napjától 
járó 6% kamatai 73 % váltódij és eddig 
összesen 106 kor. 42 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig alperes к e- 
v e v á r a i lakásán leendő megtartására 
1914 évi április 4 n. d. e. 8 órája határidő
ül ki tűzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett iugóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnél:, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

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

Kevevára, 1914 évi március hó 19.-én
Ö rs) J. kir. bir. végrehajtó.

1836/1914 tlkvi. szám.

Árverés! hirdetmény és feltételek.
Dr. Rédiger Aladár ügyvéd ügygond

nokánál képviselt ismeretlen tartózkodó 
Nyamczul Péter végrehajtatónak Vojnov 
Zsiva homokosi lakos végrehajtást szenve
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dő ellen indított végrehajtási ügyében a 
tlkvi. hatóság a végrehajtató kérelme kö
vetkeztében az 1881 évi LX. t.-c. 144. 146. 
és 147. §.-§.-a értelmében elrendeli a vég- 
rehéjtási árverést háti*. 187 K. 60 f. eddig 
megállapított per és végrehajtási és az ár
verési kérvényért ezúttal megállapított 19 
K. 30 fill, költség valamint a csatlakozot- 
taknak kimondott az egész ingatlanokra, 
a Délmagyarországi gazdasági bank javá
ra 3500 K. s jár. a fenti ingatlan 1/5 ré
sze Pancsovai keteskedelmi bank és ta
karékpénztár javára 600 K. s jár. Dr. Ghel- 
ner Jenő javára 230 kor. 32 f. s jár. u. 
az javára 104 K. s jár. Dr. Miron Jusztin 
javára 171 K. 76 f. s jár. Dr. Rédiger Ala
dár javára 47 K. 10 f. s jár. Dr. Ghelner 
Jenő javára 25 K. tőke s jár. továbbá az 
egész ingatlanra Barbu Péter javára 92 K.
01 fill, s jár. mramoráki szövetkezeti ma
lom'mint szövetkezet javára 79 K. 91 fill, 
s jár. Vojnov Dusán javára 5500 K. s jár. 
László Dániel javára 763 K. 92 f. tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végeit, a 
kevevárai kir. jbiróság területén levő ho
mokos községben fekvő s a homokosi 273 
sz. betétben felvett következő ingatlanok.

A t  3114 hrsz. Szántó az I. dűlőben
2 hold 343 n.-öl 718 kor. becsárban. Ezen 
ingatlan 4/5 részének 1/6 részére Őzw. 
Vojnov Vazulné szül. Mertya Amália ja
vára bekebelezett élet hossziglani haszonél
vezeti jog ezen árverés által nem érinte
tik. Amennyiben a fenti ingatlanért a fen
ti szolgalmi jogot megelőző tehertételek 
febezésére szükséges s ezennel 4500 ko
ronában megállapított vétel ár meg nem 
igértetik az árverés nyomban hatálytalan
ná válik s az ingatlan a fenti szolgalmi 
jog nélkül fog az 1881. évi LX. t.-c. 163 
§ - a értelmében nyomban elárvereztetni.

A tlkvi. hatoság az árverésnek Ho
mokos községházánál megtartására 1914 
évi május hó 20-napjának d. e. 10 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 2/3 - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1S08 : 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%-n* kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytattódik.

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

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
1803/1994 tlkvi. szám

Árverési hirdetményi kivonat.
Stefánovics Axentie végrehajtatnak 

Stepáncsev Á on és jogutoda Barsi Gábor 
végrehajtást szenvedik ellen indított vég
rehajtási ügyében a tlkvi. hatóság az újabb 
árverést 127 K. tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a kevevárai kir. jbiróság 
területén levő Gálya községben fekvő s a 
gályái 227 és 991 sz. betétben felvett: a 
227 sz. betétben felvett: A I. 314 hrsz. 
Kert a beltelekben 136 n.-öl és 385 hrsz. 
Ház 252 öisz. a udvarral a beltelekben 
267 n.-öl 1/2 része 829 K. becsárban. A f  
1419 hrsz. Szántó a Iza Szela dűlőben 1 
hold 130 n.-öl 1/2 része 443 K. becsárban. 
A f  1774 hrsz. Szántó a Vranisevác dű
lőben 1539 n.-öl 1/2 része 395 korona be
csárban. A f  1891 hrsz. Szántó a Kod 
Jarka dűlőben 1 hold 156 n.-öl 1/2 része 
375 kor. becsárban. A t  2095 hrsz. Szán
tó a Ccervenka dűlőben 980 n.-öl 1/2 ré
sze 154 K. becsárban. A + 2818/2 hrsz. 
Szántó a Divlyaka dűlőben 1 hold 1221 
n.-öl 1/2 része 170 kor. becs árban. A t  
3523 hrsz. Rét az Utrinye dűlőben 1 hold 
1263 n.-öl 1/2 része 55 kor. becsárban. II. 
a gályái 991 sz. betétben felvett: A *j* 2212 
hrsz. Rét a Crnovácski ried dűlőben 779 
n.-öl 15 kor. becsárban A *j* 2818/1 hrsz. 
Szántó a Divlyaka dűlőben 394 n.-öl 23 
korona becsárban.

Az árverést 1914. évi április hó 25-ik 
napjának d. e. 9 órakor G á l y a  
község házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár “/sánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

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- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. 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 márc. 1 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint telekvi. 
hatóság.
1887/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
I)r. Franki Sándor kevevárai lakos 

végrehajtatnak kisk. Mihajlov Miklós és 
Velizár delibláti lakosok végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
tlkvi. hatóság az újabb árverést 200 K. tő
kekövetelés és járulékai behajtása végett 
a kevevárai kir. jbiróság területén levő De- 
liblát községben fekvő s a delibláti IV/626 
VII/885 lapsz. tlkvben foglalt következő in
gatlanok. I. a delibláti IV/626 lapsz. tlkvben 
felvett: 219 hrsz. 241 stb. hat 1 hold 800 
n.-öl I. oszt. szántó 146 K. becsárban. II. a 
delibláti V/14 VII/339 lapsz. tlkvben felvett 
215 hrsz. 219 stb. hat. 3 hold I. oszt. Szán- 
1

tó 5/6 része 751 kor. becsárban. 233 hrsz- 
236 stb. hat. 1 hold 800 n.-öl I. oszt. szántó 
5/6 része 235 K. becsárban. 215 hrsz. 152 
stb. hat. 2 hold 800 n.-öll. oszt. kaszáló 5/6 
része 236 kor. becsárban. 215 hrsz. 22 stb. 
hat. 2 hold 800 n.-öl Ili. oszt. kaszáló 5/6 
része 199 K. becsárban. 215 hrsz. 252 stb. 
hat. 2 hold 800 n.-öl III. oszt. kaszáló 5/6 
része 97 kor. becs. 233 hrsz. 241 stb. hat. 1 
hold 400 n.-öl III. oszt. kaszáló 5/6 része 
154 kor. becsárban. 389 hrsz. 390 stb. hat. 
570 n.-öl gyümölcsöskert 5/6 része 76 Кос. 
becsárban. 9 hrsz. ortslage hat. 495 n.-öl 
gyümölcsöskert 5/6 része 57 K. becsárban. 
587 hrsz. — 400 n.-öl gyümölcsöskert 5/6 
120 korona becsárban. 313 hrsz. 511 stb. 
hat 610 n.-öl szőlő kert 5/6 része 360 Kor. 
becsárban. 83 számú ház és 480 n.-öl ház
hely kert 5/6 része 855 K. becsárban. III. a 
delibláti VI/885 sz. tlkvben. felvett: 233 
hrzsz. 176 stb. hat. 1 hold 800 -n.öl 1. oszt. 
szántó 235 kor. becsárban. 233 hrsz. 241 
stb. hat. 1 hold 400 n.-öl IIГ. oszt. kaszáló 
154 kor. becsárban.

Ezen ingatlanok illetve ingatlanjuta
lékok 1/4 részére özv. Mihajlov Radován- 
né sz. Ivacskovics Milica javára bekebele
zett élethossziglani haszonélvezeti jog ezen 
árverés által nem érintetik.

Az árverést 1914 évi április ho - 27 
napjának d. e. 9 órájakor D e 1 i b 1 á t 
községházánál fogják megtartatni.

Áz árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

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 aláírni.

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 márc. 7- én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

jóváhagyta a határrendőrségnek Frühling 
Gustáv kevevárai lakossal 10 évre kötött 
bérleti szerződését. A határrendőrségi 
kirendeltség legkésőbb április hó 1 - éig 
beköltözködik az uj bérhelyiségekbe.

TOLVÉTH JÁNOS, fogalmazó.
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1262/1914 tlkvi szám.
A beadványokban erre a számra 

kell hivatkozni.
Árverési hirdetmény és feltételek

A kevevárai kir járásbíróság mint 
tlkvi hatóság Dr. Abonyi Henrik javára 
118 kor. 10 fill, tőke s jár. és még fel
merülendő költségek kielégítése végett az 
1881 évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 
évi XLI. t. c. 27 §-a alapján és a 146 §-a 
értelmében Rakitován István és Rakitován 
Anna delibláti lakos ellen a fehértemplomi 
kir. törvényszék területén fekvő deliblát 
községben és a VI/7 79 sz. betétben 
felvett: 450 számú ház és 400 n.-öl ház
hely 770 kor. becsárban mint az utóaján
lattevő által ígért összegben az árverést 
Dr. Abonyi Henrick kevevárai lakos utó
ajánlata következtében elrendeli és azt 
valamint ennek feltételeit ezzel közhírré 
teszi.

A nyilvános árverés Deliblát község
házánál 1914 évi április hó 6 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 utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az áltála, 
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, 1914. évi feb. hó 14 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Adamovics, kir. telekkönyvezető.

1928/914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Homokosi Hitelszövetkezet mint az 

Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 
végrehajtatónak Bunda Győigy homok- 
bálványosi lakos végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve
rést 233 k. tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a kevevárai kir. járásbíró
ság területén levő Homokos községben 
fekvő, s a homokosi 1050 számú betétben 
felvet:

A I. 133 hrsz. Ház 781 öisz a udvar

ral a beltelekben 120 n.-öl és 134 hrsz. 
Kert a beltelekben 276 n.-öl 2041 kor. 
becsárban. — Megjegyeztetik, hogy ezen 
ingatlanra 1915 augusztus 12 napjáig 
terjedő időig a bérleti jog özv. Barbu 
Sándorné Danica javára van bekebelezve.

Az árverést 1914 évi május ho-26 
napjának d. e. 10 órájakor H o m o k o s  
községházánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

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 aláírni.

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 márc. 8 - án.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

Egyben megjegyeztetik, hogy a 1229 hrsz 
ingatlanra Scheffer Miksa javára az 1914- 
évre haszonbérleti jog van bejegyezve.

Az árverést 1914. évi április hó 29-ik 
napjának d. e. 9 órakor G á l y a  
község házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

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
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. 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 febr. 13 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Adamovics

kir. telekkönyvvezető.

1118/914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Kisk. Maximovics Zsivka és trsa. 

végrehajtatóknak kisk. Maximovics Sebő 
és Mláden végrehajtást szenvedő elleni 
ind. végr. ügyé'3 a telekk. hat. a végr. árv. a 
307 kor. 20 f. íőkököv. és járulékainak be
hajtása végett a kevevárai kir. járásbíró
ság területén levő Gálya községben fekvő 
és a gályái 2 sz. betétben felvett követ
kező ingatlanok. — A I. 672 hrsz. Kert 
a beltelekben a 126 n.-öl és 673 hrsz. 
Ház 30 öisz. a udvarral a beltelekben 
362 n.-öl 70/120- ad része 484 korona 
75 fillér becsárban. A II. 3571 hrsz. Rét 
az Utrinye dülőbenjl hold 1154 n.-öl 
70/120 része 36 korona 15 fill, becsárban. 
A III. 3651 hrsz. Rét 1 hold 614 n.-öl és 
3652 hrsz. Szántó 1 hold 209 n.-öl a Sza- 
tuevác dűlőben 70/120 része 190 korona 
15 fill, becsárban. A + 750 hrsz. Kert a 
beltelekben 589 n.-öl 70/120 része 85 ko
rona 75 fill, becsárban. A f  Ю54 hrsz. 
Szántó a Kutlovica dűlőben 3 hold 583 
n.-öl 70/120 része 470 kor. 75 fill. becs. 
A t  1229 hisz. Szántó az Oberland dűlő
ben 2 hold 1529 n.-öl 172 korona 65 fill 
becsárban. A + 1816 hrsz. Szántó a Vra- 
nisevác dűlőben 2 hold 1232 n.-öl 70/120 
része 775 korona 81 fill, becsárban. A *j* 
2541 hrsz. Szántó a Sziget dűlőben 2 
747 n.-öl 70/120 része 103 korona 81 fill, 
becsárban. A + 3437 hrsz. Szántó a Gus- 
tya dűlőben 1 hold 605 n.-öl 70/120 rész- 
29 korona 19 f. becsárban.

Ezen ingatlanokra az A II. 3571 hrsz. 
kivételével Maximovics Nikola javára be
kebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jog ezen árverés által nem érintetik-

Amennyíben azonban ezen szolgalmi 
jogot megelőző tehertételek fedezésére 
szükséges és ezennel 4000 koronában 
megállapított vételár meg nem igértetnek 
az árverés nyomban hatálytalanná válik 
es az ingatlanok a fenti szolgalmi jog 
nélkül fognak az 1881 évi LX. t. c. 163 
§-ában körülírt módon clarvereztetni. —

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 tel efonj el entései 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.

Eladó Zongora.
Egészen új mahagóni Atzgerdorfer 

:: gyártmány.
Bővebbet

Wenner Ferenc
tanítónál.

Két szobás lakás
szükséges mellékhelyiségekkel kiadó. 

Bővebb informácó
Dr. Bozseszky

ügyv. irodájában.



1914. március 29. ,K E V E  V Á R A “ 3. oldal.

Klein Tódor, akinek életrevalósága nélkül 
nem tudtak volna olyan kedvező áron a 
megmaradt portékákon túladni*

A mulatság kedvező kimenetelén 
hathatósan és igen előzékenyen közremű
ködött Ehrenwalli Dorotka Ágoston alez
redes, mint a helybeli 28-as vadászok pa
rancsnoka. Az ő kedvező és hathatós vég- 
leményezése folytán kapta meg az egylet 
a fehértemplomi 43-gyalogezred zenekarát 
teljesen ingyen, ami óriási megtakarítást 
jelentett a jótékony célra. Ezen nemes 
cselekedetért minden vöröskereszt egyleti 
tag hálás lehet neki. Az estélyen befolyt 
összesen 1051*16 korona, amelyből a kia
dások fedezésére 668*30 koronát fordítot
tak. A jótékony célra maradt tehát 382*86 
korona, mely összeget rendeltetési helyére 
juttatták.

Felülfizettek a következők : Kuna Je- 
nőné 20 kor., Deszpinits Áron, Szallós 
Arthur. Dr. Ghelner Jenő, Bosnyákovícs 
testvérek, Friedrich János, Dr. Bartulov 
Gáspár, Kosár János 10 k., Dorotka Ágos
ton 9 k., Lazarovics János 7 k., Theodo- 
rovics Vajka, Mein Jenő, Leopold József, 
Zieschang Ármin, Dr. Klein József, Wen- 
ner Miklós, Csermák Vilmos, Oberläuter 
Róbertné, Graf Jakab 5 k., Geiger Antal, 
özv. Török Gyuláné, Enderla Józsefné 4 
k., Lichtenstein Dezső, Orsó János, Nica 
Péter, Koics Miklós, Székely János, Imrei 
István, Benczik Aladár, Brock Tz ó, Szöts 
István, Petry Zsigmond, Saberka Izidor 3 
k., Szmollény Károly, Hutschelreiter száza
dos, Leist András, Mysz százados, Momi- 
rovics M., Szatmáry Károiy, Schnabel Re
zső, Ritomirovics N , Tolvéth János, Je- 
zsits Miklós, Dinusz János, Herold Ádám, 
Dr. Rédiger Aladár, Kecskeméty Gyula, 
Jenota Szilárd, Keszthelyi István, Brock 
Ernő 2 k., Bechtolt Jakab, Folberth Hugó 
K. hadnagy, M. hadnagy, ifj. Paull Sán
dor, Lienebach főhadnagy, Wagner Kata
lin, Theodorovics György, Markovics Já
nos, Sz. főhadnagy, Krajeván hadnagy, 
László János, Zankl főhadnagy, Nikolics 
Dusán, Wenner Feréncz, Kuhn Ferencz, 
Ripczó István, N. K., N. N., Bogdanov 
Vazul, Krauszné, Schmidt Mihály 1 k.

HÍREK.
=  Ág. h. ev. istentisztelet. Vasár

napon f. hó 29.-én d. u. l/2 3 órakor a 
helybeli polgári fiúiskola rajztermében 
Wallrabenstein Jakab homokosi lelkész 
istentiszteletet tart.

=  A templomkert parkírozása. Az 
elmult héten lankadatlan szorgalommal 
dolgoztak a róm. kath. templomot körül
vevő kertben. Kivágták az összes oda nem 
illő régi fákat s most tervszerűig és pon
tosan kimért szabályossággal fenyőket, 
gömbakácokat és vadgesztenye fákat, to
vábbá szép fajú nemes rózsákat ültettek. 
A templom kertjének rendbehozására nagy
ban segédkezet nyújtott a helybeli szépé
szeti egylet is, amennyiben szintén egy 
nagyobb összeget adományozott ezen célra. 
A munkálatokat nap-nap után szorgalma
san ellenőrzi és vezeti P a u l l  Sándor 
gőzmalomtulajdonos, mint hitközségi tag. 
Az ő kiváló ízlése és tapasztaltsága min
denesetre csak előnyős ezen parkírozás
nál. Nagyon jó volna, ha az itt érvényre 
jutó Ízlés és szépérzék községünk összes 
lakóival megéreztetné üdvös hatását.

=  Gyilkosság Kevepallóson. S t á n  
György 19 éves földmives régi haragosa 
volt Balián Péter 20 éves és Radogostics

Milorád 17 éves földmiveseknek. Nem bír
ták egymást szívlelni idők óta. A harag
ból kifolyólag e hó 15.-én az erős terme
tű Stán György elpáholta Radogostics 
Milorádot, aki azért Balián Péterrel szö
vetkezve bosszút forralt Stán ellen. E hó 
20.-án aztán végre találkoztak az ut
cán közös ellenségükkel Stánnal, akit bo
tokkal úgy agyba-főbe vertek, hogy az a 
fején szenvedett sérüléseibe e hó 22.-én 
azaz múlt vasárnapon belehalt. A tettese
ket természetesen letartóztatták.

A boncolás megejtetett Mihalovicz 
Gábor törvényszéki biró, Dr. Dsida fehér
templomi járási orvos, Dr. Barabás tör
vényszéki orvos és Dr. Knezsevits Szilárd 
kevevárai községi orvos, mint ellenőrző 
szakértő jelenlétében. A szerencsétlenül járt 
fiatalembert e hó 23-án temették nagy 
résztvét mellett.

— Lopás. Szerdáról-csütörtökre vir
radó éjjel ismeretlen tettesek betörtek 
К r n i c s a n Vásza pékmesternek a Fe
renc József úton levő üzletébe és az asz
tal fiókból körülbelül ezer korona kész
pénzt emeltek el. A lopást az udvaron 
keresztül hajtották végre. Az üzlet mellett 
fekvő konyhába hatoltak először s onnan 
a szomszédos üzletbe. A konyha ablaktáb
láit bekenték sárral, hogy a betörésnél 
az ne csörömpöljön. A tetteseket nagyon 
nehéz lesz kézrekeriteni, mert a megká
rosodott nazarénus vallására való tekin
tettel senkit sem mer és akar meggyanú
sítani.

=  A duhaj sváb legény. E hó 21 - én 
estefelé Schalmayer Ferenc helybeli szü
letésű, de már több éven át Belgrádban 
dolgozó munkás §hazajött Kevevárára, mi
közben a Hoffmann szállodába is beve
tődött és ott vígan itta a sört. Fizetésre 
kerülvén a sor, szóváltásba elegyedett a 
vendéglő főpincérével. A dolog vége az 
lett hogy faképnél hagyta a követelő pin
cért. Ez azonban utána ment az utcára, 
lekapta fejéről a kalapot azon kijelentés
sel, hogy mig ki nem fizeti számláját, nem 
kapja meg a kalapját sem. A sváb legény 
azonban ebbe nem nyugodott bele, hanem 
előkeresett az utcán egy félkövet s bosszúsá
gában a kirakatszerü üvegtáblába bevág
ta oly erővel, hogy az a vendéglői szoba 
közepéig repült. Szerencsére a repülő kő 
emberben nem tett kárt. A hazavetödött 
duhaj földit a csendörség még az nap 
pártfogásába vette.

— A cigánysort árvíz fenyegeti. 
Községünknek a rétbe lenyúló részén lak
nak tudvalevőleg cigányaink, ki házban, 
ki sátorban. A mostani sok esőzéstől a 
sátrakat és a házakat komoly ve
szedelem fenyegeti, mert a kanális a foly
tonos esőzéstől úgy megdagadt már, hogy 
annak kiöntése csak napok kérdésé. Ä 
morék látván a közelgő veszedelmet, a 
magasabban fekvő szomszéd házakba vit
ték összes holmijukat, hogy az esetleg 
rájuk törő ártól legalább ez legyen meg
kímélve.

=  Húsvéti mulatság. Hú svét hétfő
jén a „Fehér telep“-i szőlőgazdák dalárdája 
a Buchner-féle „Magyar Király“ szállodá
ban hangversenynyel egybekötött táncmu
latságot rendez. Közelebbi adatokat a jövő 
számunkban hozunk.

=  Iparostanoncisk. Otthoni össze
jövetel lesz ma d. u. a központosított is
kolában (félkettőkor), melynek tárgysoro
zata a következő: 1. Himnus. 2. Egy sír. 
Szavalja Waldiich Ferenc. I. a) oszt. tan.
3. Király himnusz énekli az ifjúság 4. A

pontosság, kötelességteljesités, becsületes
ség s megbízhatóságáról László János r.
k. segédlelkész, hitoktató. 5. Hazámhoz, 
elmondja Forir Bozsidár II. o. t. 6. Szózat.

Vendéget szívesen látnak.
=  Aviatikái telep Temesvárott. A 

Magyar Aero Szövetség beadványt intézett 
Temesvár szabad király város tanácsához, 
amelytől egy létesítendő aviatikái telep 
részére megfelelő területet kér. A másik 
kívánsága a szövetségnek az, hogy a vá
ros mintegy öt-hat-ezer korona költséggel 
hangárt építsen majd a kijelölendő terü
letre. A kérések ügyében a városi tanács 
nem döntött még, hanem javaslattétel vé
gett kiadta a kérelmet a városi mérnöki 
hivatalnak*

— A sárga csikó. Ma este a Hoff- 
mannféle bioscopban Csepregi hires nép
színműve nyomán készült „Sárga csikó“ 
című film kerül bemutatásra. A darabot 
a kolozsvári nemzeti színház tagjai játsz- 
szák. Még a közönség élénk emlékezeté
ben élhet az a sajnálatos tragédia, amely 
Imre Erzsi színművésznőt ekkor érte. Ne
vezettnek több szinékollégájával egy csó
nakon át kellett volna menni a Szamoson, 
de a csónak felborult és a benne ülők a 
sebes folyóba zuhantak. Valamennyit si
került kimenteni, csak épen fennti színész
nőt nem. Értesülésünk szerint ezen jele
tet a hatóság elkobdzta s igy ez nem lát
ható. A Film mindazáltal igy mindennütt 
nagy sikert aratott s valószínűleg nálunk 
is tetszeni fog. Az intelligensebb közönség 
a kolozsvári színészekben régi ismerősö
ket láthat viszont.

S t e c k e n p f e r d -  
l i l iom tej  szappan

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, illatszerüzletekben stb.

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.



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 éskávéházak beren- 
x  dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
ШЯГ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

■ I

I A n r jn f t | n ”  Gazdasági és kereskedelmi j 
„ A y i l b U l d  Vállalat Budadest, I. Budafoki- j

= = út 16.-18. szám. — ------ |
I

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi 
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl- J 
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel- [ 
lázasra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas j 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti [ 
joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági j 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket. [

[
Közbenjárók dijaztatnak. И  Közbenjárók dijaztatnak. |

г

A vöröskereszt mulatságon elveszett egy 
Rózsa színű selyem vállkendő. 

Aki megtalálta, vagy útbaigazítást adhat 
az jelentkezzék e lap kiadóhivatalában.

Nyomatott az Oberlüuter-féle kíinyvnyomdában, Kevcváián.

„ K E V E V Á R A “

A ki

magot vet 

fákat ültet

virágot tenyészt |
és kertjében gyönyörködni j

akar, az forduljon |

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

В  Temesvár. В  [
[

Diszfőárjegyzék ingyen es j

bérmentve. E
E

ЕЗШНн] űDlöJEDE ШИИШШИШ DÜHÉIG

M ő ж s шM
A legszebb és legújabb nemes ró
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  Mi k l ó s ,  melegház 

virág kereskedésében.

I  Könyvkötői miihelysmlsen
ф О
$  mindenféle e s z a k má b a  Ф 
ф Ф
Ф vágó munkálatok a l eg-  Ф
•  n a g y o b b  szakértelem- %
•  mel elkészíttetnek. %

9 Oberläuter Róbertné •

H i r d e t é s e k e t
elvállal a MadőhivaSai.

1914. március 29.

Az Ertn-féle

h á z
mely áll: 4 külön- külön lakásból s az 
azokhoz tartozó helyiségekből u. m. : 
konyha, mosókonyha 4-4 szoba, egy gaz
dasági- valamint virágkertből, ^eladó ! 
Ezenkívül eladó még: 1 szöllő 1 gyü-

mölcskert és egy vásársátor.
Das Enn’sche

H a u s
bestehend aus 4 separaten Wohnungen 
zu je 4 Zimmer, eine Küche, Waschküche 
Holzschupfe, einen Wirtschafts und einen 
Blumengarten ist aus freier Hand zu 

v verkaufen! »
Ebendaselbst ein Weingarten, Ackergar

ten und ein Marktbude.

Egy

l a k ó h á z
megfelelő konyhakerttel jutányos 

áron kibérelhető.
Bővebbet „Özv. ZISCHANG ERNŐ

NK “-nél.

4. oldal.


