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A mi szégyenfoltunk.
Ragadjunk ki a napilapok hír

rovatának cikkei közül egynéhányat, 
amelyek nem hatnak már az újságok 
ingerével. Az öngyilkosságok, az ap- 

~*ró si kasztások és a baleset csip-csup 
krónikái között ott találjuk szerényen 
meghúzódva a leánykereskedelemről 
szóló híreket is. Minden nap négy
öt hirecske jön az ország minden 
részéről, amelyben el van mondva, 
hogy Ungban vagy Ugócsában, vagy 
akár az ország kellős közepén vala
melyik helységben egy leánykeres
kedőt fogtak el, vagy büntetlen vagy 
büntetett előéletűt, de bizonyosan 
olyan „úriembert,“ akinek nem ez 
volt az első üzlete. Azelőtt szeren
cséje volt és sikerült neki átcsem
pésznie a határon a „portékát.“ Is
mételjük nincs nap, hogy országunk
nak eme szégyenéről hírek ne jön
nének a lapokhoz, amelyek ezeket szá
razságában is megszégyenítő módon 
találják fel tiszteletreméltó közérdek
ből olvasói számára.

A kongresszusok a leánykeres

kedelem leküzdésére évről - évre 
megújulnak, állami előkelőségek, nagy 
emberbarátok, kiváló hölgyek és nagy 
politikusok jönnek össze tanácskozni, 
hogy az emberiség eme rákfej éje 
ellen, milyen módon keressenek or
vosságot. Leghathatósabban működ
nek ezidő szerint az egyes felekeze
tek jótékony intézményei, amelyek 
bevették hatáskörükbe a megtéve- 
lyedett leányok visszaszerzését a 
társadalom számára. Németországban 
minden személyszállító kocsi feltűnő 
falragaszokon adja tudtul a közön
ségnek, hogy adott esetben, ha ész
revenné, hogy gyanús idegen gonosz 
szándékkal hálójába akar keríteni 
magukra hagyott fiatal cselédeket, 
akkor nyomban tegyen jelentést er
ről a legközelebbi állomáson tartóz
kodó rendőrközegnek, vagy ha ren
dőr nincs a közelben, akkor az állo
másfőnöknek.

A leányokat pedig arra kéri a 
fölhívás, hogy vigyázzanak ha egye
dül utaznak, ne kössenek könnyen 
férfi ismeretségeket és utasítsanak 
vissza legerélyesebben minden tola

kodó, erkölcstelen ajánlatot. Az egye
sületek még arra is vállalkoznak, 
hogy ezeket a leányokat, akik véde
lemre szorulnak, kellő módon elhe
lyezze és közeli jövőjükrül gondos
kodik.

De vajon ezek a jóléti intézke
dések birnak-e elég erővel arra, hogy 
ezt az erős áramlatot eredménnyel 
leküzdjék. A hírek, amelyeket olyan 
sűrűn olvasunk a világsajtóban, ezek 
a hírek azt bizonyítják, hogy bizony 
igen gyönge fegyver a leánykeres
kedelem elleni kongresszus, valamint 
a jótékonyság a leánykereskedelem 
szégyenfoltja ellen.

Mostanában szokatlanul nagy 
erővel tört ki megint ez a baj, amely
nek szérumát mindezideig nem talál
ták föl. Nem is operációval lehet 
ezeken a bajokon segíteni, hanem 
prezentiv intézkedésekkel. Ha a nép 
jómódban él, akkor az erkölcse is 
erősebb és nem tántorítható el a bűn 
örvénye felé. A szegény emberben 
csak a nagy hit-buzgóság, feneket
len akaraterő és a rög szeretete 
tudja megtartani az erkölcsöket. A
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A hír szárnyain.
Agyad, te szőke bálvány,

Rút néven ne vegye:
Rólad beszél a város 

És a fél vármegye.
Hogy így. . . meg úgy. . . az ördög 

Már pártfogásba vett,
Csúf kénkü bűzt lehelve 

Megrontja lelkedet.
Hogy én bolond fajankód,

Világtúl elhagyott 
Nyavalyás vígasságod,

Kacagó búd vagyok. . .
Kivégzett szőke asszony,

Pompás dolgod lehet:
A hír szárnyára vett föl 

S adott új életet!
Hagyd hát örülni őket,

Szapuljanak tovább:
Gyönyör az, ha törődnek 

Velünk az ostobák.
Szabadka Gyula.

Fel Aquincumba !
Egy héttel megelőzőleg szólt a nagy

sága, hogy ránduljunk ki valahova, ahol 
a kellemest a tanulságossal, a szépet a 
hasznossal egyesíthetnék. Persze ilyen ki
rándulót Budapesten nem oly könnyű ta
lálni, amint gondolni méltóztatik.

A múzeumok és képtárak hasznos 
és tanulságos helyek ugyan, de nem na
gyon kellemesek. Gondoljunk csak kérem 
azokra a szeretetreméltó polgártársakra 
és azokra a nem csekély átmérőjű nőkre, 
kik legjobban szeretnék, ha a padlózat 
tyúkszemekkel volna kirakva, gondoljunk 
csak arra és megyőződhetünk, hogy a mú
zeum látogatói a fejükben tanulsággal, 
ámde lábukban fájdalommal hagyják el a 
múzsák eme csarnokát, ami végtére nem 
lehet épenséggel kellemes.

Színházba járni esztétikai érzékre 
váll; de ez a mulatság korántsem hasznos. 
Már csak azért sem, mert a lukszus e ne
me, kivéve, ha potyajegyen megyünk, 
rendesen számlánk inegteherlésével jár, 
ami tudvalevőleg a haszon ellenlábasa.

Egyikünk Újpestet vélte kirándulási 
végcél gyanánt azzal a bölcs megokolás- 
sal, hogy ott a vidéki életet tanulmányoz

hatjuk, szemlélhetjük a népet a maga ter
mészetességében.

Az ellenzék persze mindjárt lefülelte 
őt azzal a megdönthetetlen ellenérvvel, 
hogyha vidéket akarunk bámulni, akkor 
menjünk egyszerűen a „fekete macskához“ 
vagy más kocsmába, ahol egyben az oszlr. 
magy. hadsereget, a cselédügyet és más 
egyebet is tanulmányozhatunk.

Az ellenzék három hölgyből á llt; 
megannyi fiatal és szeleburdi. Tanácsot 
tanács után vetettek el és a pártoskodás 
már-már szétvállása fajult, amidőn egy 
pillantást vetettem őnagyságára s diadal
masan kiáltok fel: Aquincumba megyünk, 
Aquincumba !

Szinte felocsúdott az egész társaság 
e kijelentésre és ujjongva mondta utánam: 
Aquincumba, Aquincumba!

Meg kell magyaráznom, hogyan ju
tott e hely eszembe éppen akkor, amidőn 
onagyságát pillantottam meg.

Azt hiszem magyarázatnak elég lesz, 
ha bemutatom onagyságát.

Nyílt feketés szeme volt, melyekből 
okosság, hogy ne mondjam egy csipetnyi 
hamisság sugárzott ki és ha szemei nem 
is emlékeztettek a Madonnára, feje nem 
mindennapos fej volt.
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gyöngébb ember könnyen meginog 
és a csábitó az ilyeneknél könnyen 
elérheti célját.

Az élet mutatja, hogy mint lesz
nek tisztes családok gyermekeiből 
romlott nők. Az apának otthon háza 
és néhány hold földje van, amit ő 
maga és háza népe művel meg. A 
termés nem sikerül, kis jószág adó- 
ságokban úszik el, a gyermekeket 
már kenyérrel is alig lehet eltartani, 
az apának a városba kell mennie 
napszámos munkára, az asszony is 
dolgozik, hogy legyen kenyérre a 
gyermekeknek és az ilyen körülmé
nyek között felnevelkedett gyerme
kek majdnem egészen érzéktelenné 
válnak a jobb erkölcsök irányában 
és alig van családfő, amely az ilyen 
viszonyok közé került, hogy az alko
hol ördögének ne hódoljon. Ezen 
ponton pedig igazán megszűnt min
den néven nevezendő erkölcs. Az apa 
elzüllik, és könnyen beleesik abba 
ez erkölcsi hínárba, amelyből mene
külés alig van.

Elsősorban tehát gazdaságilag 
kellene a népet rendbe hozni, aztán 
az italerkölcs bontó hatása alól ki
szabadítani és csak azután lehet 
erdeményes kilátással fölvenni a 
harcot a leánykereskedelem ellen. 
Látjuk, hogy ez a penészvirág csak 
ott burjánzik, ahol gazdaságilag ala
csony fokon áll a nép. A mi jobb 
vidékeinken és a külföld kultiváltabb 
részein már ritkább eset ez.

A mi szégyenfoltunkat tüntes
sük el előzetes intézkedésekkel és 
akkor majd nem leszünk a leányke
reskedelem elleni küzdelemben olyan 
szomorúan fontos tényezők.

Szép barna arcán az a bizonyos I 
nyugodtság terjedt, amely titkolt szenve
dést árul el és hullámos hajzata kis szá- 
jacskája és a szabályos profil Ludovici 
Hérát juttatta eszembe. Ruházata is egy
szerű volt, akárcsak a régi görög asszo
nyoké azzal a külcmbséggel, hogy az ő 
hitonja nem engedé látni azokat a bája
kat, amelyeknek szemléltetésében a klaszi- 
kus hölgyek olyan szabadelvűek voltak.

Ám ha ez öv feletti részéről egy 
Praxitelesz mintázhatott volna, a folytatás 
már nem igen hasonlitott volna a meloszi 
Vénuszhoz.

Kis molett termetű asszonyka volt, 
ami bizony egy kissé elütött a szép fej
től, de ha csevegni kezdett, az ember 
egészen elfelejtette azt a csekély diszhar
móniát, no meg aztán a neve is klasszi
kus volt — Helén.

Nagyon megörült az eszmének, hogy 
Aquincumba megyünk jövő a héten vasár
nap délután. ígéretemet vette, hogy szó
rakoztatni fogom az egész utón Pesttől 
Aquincumig.

Feladatom teljes tudatában még 
ugyanazon éjjel elővettem a nagy Momm- 
sent, egy csomó régiségi folyóiratot, iro-

\

Weber Károly.
Elmondok egy kis, kedves epizódot, 

amely Weber Károlyt hűen jellemzi.
* Egy napon tanítok a kompról. Egyik 
tanulómat megtettem révésznek, egy má
sikat gőzhajónak. A gőzhajó jön, tülköl ; 
a révész erre lebocsátja a komp kötelet 
a Tisza vizébe. Mindegyik gyermek — ki 
állva, ki ülve — meghatóan figyel. Az 
egész tanteremben valami csendes, tiszta 
harmónia árad szét. Ekkor alig hallható
an ránk nyitja az ajtót az igazgatóm, We
ber Károly. A gyermekek felállnak, derű
sen nevetnek, Weber Károly meg vissza
mosolyog. S ebben a visszamosolygásban 
benne volt Weber Károly szeretetreméltó, 
jóságos egyénisége.

Aki Weber Károlyt ismeri, aki csak 
néhány órát is tölt a társaságában, aki csak 
egyszer is látja az arca szelíd vonalait, 
figyeli a lágy gesztusait, hallja a nyugodt 
hangját, érzi a szeme tiszta tekintetét, az 
előtt világos, hogy egy kellemes, derűs 
kedélyű, jó ember. A lelke szélcsendes, a 
szive békés. Mohó, kápráztató vágyak 
tüze nem ég benne. A lelke mélyén egy 
mindent egyensúlyozó, kibékítő harmónia 
él.

Már Quintilianus hirdette azt a leg
főbb paedagogiai bölcsességet, hogy a 
nevelő legyen jó ember. Weber Károly jó 
ember, amivel megmondtam azt is, hogy 
jó nevelő. Neki a gyermeksereg nem kel
lemetlen, rakoncátlan csürhe. О a vidám, 
pajkos, önfeledt gyermekben, akit az éb
redő életösztönök majd felvetnek, az em
bert látja, érti és szereti. Szeretettel ne
vel ; nem bottal, durva szitokkal, vad 
fenyegetéssel, hanem jó szóval, megbo- 
csájtó tekintettel, felderítő mosollyal. De 
ez a gyengédsége nem gyengeség, hanem 
okos férfias fölény. Ezzel a gyengédség
gel lehel tanítványainak leikébe abból 
az értékes, erős, egészséges optimizmusból, 
ami az ő lelkének gyökere. Szerettem 
volna iskolásfiú koromban Weber iskolá
jába járni, szerettem volna ő tőle tanulni 
a betűvetést és az emberiesség abcéjét, 
szerettem volna gyűszűnyi jótevő jóked
vet és jóleső szeretet kapni az 6 gazdag, 
szép leikéből. Örülök, hogy férfikoromban 
ő mellé hozott az élet és valóra váltotta

dalmi történeteket, de kiváltkép a római 
történetírókat vettem komolyan munkába 
és kezdve Nárcius Porcius Catótól, a nagy 
puritán Írótól, egészen Cornelius Tacitu- 
sig, a komor és peszimista bölcselőig, 
minden lehetőt elkövettem, hogy Ígére
temnek helyt álljak.

Az előkészületem elég szerény volt, 
de azért megvallom féltem kissé, hogy 
ez az asszony klasszikus ismeretével sa
rokba szőrit.

A nagy nap délutánja is elérkezett 
és a kis karavánból egy drága lélek sem 
hiányzott.

Indulás.
A szórakoztatást természetesen más

sal, mint római históriával kezdeni nem 
lehetett. Ajkamról folyt a szavak árja és 
csak váltam hölgyem megjegyzéseit. A 
torkom kiszáradt a hosszú dictióban, de 
őnagysága csak ásított hosszan, mélyen 
és unos-untalan. Már majd kétségbeejtett 
a helyzet, hogy egy férfi képtelen egy 
nőt mulattatni, midőn egy úr jött felénk. 
Szép markos szál ember, nyilván drámai 
hős vagy henteslegény.

Azt hiszem ez az úr színész, szólt 
őnagysága, talán beszélne inkább, ha már

egy régi vágyamat. Mindig odakivántam 
magamat egy jólelkű, okos ember közelébe.

Weber Káraly a munka embere. Lé
lekkel, hivatásszeretettel dogozik. Van 
kétféle tanító. Van, akinek a tanítóskodás 
csupán kenyérkereső, napszámos munka, 
aki oly közönnyel rakja a gyermek leiké
be az uj fogalmakat, uj szavakat, uj ér
zéseket, mint teszem a fűtő a gőzgépbe 
a szenet s vádoló lelkiismeretét azzal 
csititja, hogy a rongyos tanítói éhbérért 
ennyi vesződség éppen elég. Van, aki — 
mint Weber Károly — nemes odaadással 
párosult felelőségérzéssel műveli a reábi- 
zott gyerineklelkeket. Weber rajongója a 
munkának, a munkát magáért a munká
ért szereti. Munkás élete minden napja a 
munka szentségét hirdeti szónál beszéde
sebben a fejlődő, életrekészülő gyerme
keknek.

Huszonhat éve, hogy Weber Károly 
a tanítói pályán dolgozik s az idén húsz 
esztendeje, hogy Homokoson szántja veti 
a lélekföldeket. Ez ad aktualitást soraim
nak. Weber végtelenül szerény ember; 
nem frázis, ha róla leirom, hogy zajtala
nul, csendben dolgozik. Talán e róla szóló 
sorok kellemetlenül is érintik. Bocsásson 
meg.Nem az volt a célom, hogy hazug tirádá
val dicsőítsem, pusztán néhány igénytelen 
lélekkereső szóval akartam feljegyezni a 
lelke legkarakterisztikusabb vonásait, mint 
aki vázlatot rajzol egy portréhez.

Lotz Frigyes.

HÍREK.
<oo

=  Április 11. A helybeli iskolákban 
április 11-ét más évektől elértőleg nem a 
kalendáriumi napon, hanem a húsvéti szün
idő után következő napokon tartották meg. 
Az Ünnepélyes istentisztelet húsvét hétfő
jén d. e. 9 órakor volt a róni. kath. temp
lomban. Ugyanazon napon megtartották 
az elemi iskolában az iskolai ünnepélyt 
is. A polgári iskolákban szerdán volt az 
ünnepély. A fiúpolgáriban Szatmári Ká
roly tanár mondotta az ünnepi beszédet, 
Ambrus Géza IV. o. tanuló szavalt és az 
ifjúsági énnekar hazafias dalokat adott elő.

beszél a régiek szinészkedéséről.
Ezt olyan gúnnyal vegyes kelletlen- 

séggel mondta, hogy kiérezni véltem be
lőle, hogy a históriai részben elég igno- 
ránsnak tart, most tudni akarja, mennyire 
vagyok a szép literaturában. Erre aztán 
megeresztém a beszéd fonalát és sok szó 
esett Catullusról, Senecáról Lucretiusról. 
Mig Catullusnak Lesbiához való s ereiméről 
beszéltem, addig odafigyelt a kópé, sőt 
midőn a szép Beronicéről szóltam neki, 
élénken a hajzatához kapott, vájjon nin
csenek- e a Vénusz oltárára érdemes fürt
jei. De amikor tudományos szárazsággal 
betzéltern az autorok munkáiról, nyomban 
kerekre nyílt a pici száj és álmosan ter
jeszkedtek a kívánatos kezek mindaddig, 
amig Aquiucumhoz nem értünk.

Az amfiteátrum mögött kínálkozott 
egy szép dombos hely, melynek pázsitja 
valóságos szőnyeg volt, az innét nyíló ki
látás pedig egy kis paradicsom. A múze
umot és a kiásott törmeléket behatóan 
vizsgáltuk meg és nem mondhatnám, hogy 
ezutlal elmaradtak volna őnagyságának 
tágra nyílott ásításai.

Most jött a java. A közeli fogadóból 
sört hozatunk és cipót, annyit, hogy min-
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=  Előértekezlet Fábry főbíró ün
nepléséhez. Fábry Géza főszolgabírót leg
magasabb helyről kapott kitüntetése al
kalmával a helybeli közönség megünnepel
ni óhajtván, az ünneplés módozatainak 
megbeszélése végett ma délelőtt 11 óra
kor a községháza tanácstermében értekez 
letet tart.

=  Fogorvos. Községünkben előnyö
sen ismert versed fogász Farkas Antal 
a napokban ideérkezett és rendeléseit a 
Deutsch-féle házban megkezdte. Közönsé
günk már alig várta egy fogorvos érke
zését s igy alaposan ki fogja használni az 
alkalmat, amely oly ritkán kínálkozik.

=  Szavazókörök. Az uj képviselő
választói törvény szerint tudvalevőleg a 
kerületek beosztása némileg változást szen
vedett. Mi kevevárai járásbeliek továbbra 
is a fehértemplomi választókerülethez tar
tozunk Deliblát nagyközség kivételével, 
amelyet a temesmórai választókerülethez 
kapcsolták. Ami járásunkban marad tehát 
nyolc nagyközség. Ezek két szavazókör
zetben adják le szavazatukat, amelyeknek 
központjai Kevevára és Homokos. A vá
lasztást vezető intelligens embernek szá
ma 10 kell hogy legyen szavazókörönként. 
A szavazás nyilvános, csak városokban 
titkos.

=  Zongorahangoló. W о n d r á к Jó
zsef temesvári zongorahangoló a napok
ban érkezik Kevevárára. Aki igénybe 
óhajtja venni, az jelentkezzék W e n n e r 
Ferenc tanítónál.

=  A tagosítás ügye befejezés előtt 
áll. A jövő hónapban eszközük a földek 
beosztását, ami a legfontosabb és a leg
kényesebb. A legnagyobb jóhiszeműség 
mellett is mindenkit teljesen kielégíteni, 
bajosan fog sikerülni.

=  Sorozások. Az idei sorozások a 
kevevárai járásban e héten lesznek 22., 
23. és 24.-én a helybeli vadászkaszárnyá
ban. A sorozási bizottság elnöke Theodo- 
rovics György magánzó. Polgári orvos Dr. 
Klein József járási főorvos. Első napon 
sorra kerül Homokbálványos, Homokos 
és Temessziget. Második napon Deliblát, 
Gálya, Kevepaliós és Székelykeve. Har
madik napon pedig Dunadombó és Keve
vára. Az állitáskötelesek száma a járásban 
721, ebből az igazolt távollévőket leszá
mítva megjelenik a sorozó bizottság előtt 
653 legény.

den drága fejre egy-egy esett. Ittunk éne
keltünk és táncoltunk mint a bachánsok. 
Azonban őnagysága a mennyire-annyira 
megtartotta komolyságát és figyelmezte
tett, hogy a nőket ne ilyen iskolába való 
dolgokkal szórakoztassák. Beszéljek velük 
inkább Mirandákról és Adolárokról.

Szót fogadtam neki. Szép dolgokat 
mondtam, amit tudtam a szerelemről és 
igy mégis ébren tartottam figyelmét és 
felváltva folyt az eszmecsere épületes té
mákról, melyek пэт voltak ásitozásra in
gerlők. Szó volt kaján barátnőkről, akik 
persze mindenben utánozni szerelnék 
őnagyságát; de ez nem más, mint a béka 
felfuvalkodása, azután beszélt még gorom
ba mészárosokról, akik még akkor sem 
barátságosak, ha elfogadja a húsúkat az 
ember.

Egy hétre reá megint azon tanakod
tunk, hogy hova megyünk vasárnap dél
után.

Fel Aquincumba, szólt őnagysága, 
igenis Aquincumba ott jó puha a pázsit, 
nagyon szép a tájék és mindenek felett 
pompás a sör.

=  Az iskolai zászlóaljak. A helybeli 
elemi iskolával kapcsolatos iskolai tan
zászlóalj szorgalmasan tanul a mostani 
kedvező időt kihasználva. A közönség már 
most is élénk érdeklődéssel kiséri műkö
dését. A gyakorlatozó napokon néha 50- 
100 ember áll az iskolai kerítés előtt és 
mosolyogva nézi a piros sipkás jövendő
beli vitézeket. A gyerekek igy hozzászok
nak lassanként a nyilvánossághoz, s vizs
gájukon nem kapnak lámpalázt.

=  A vendégszereplő szerb dalárda. 
A helybeli gör. kel. szerb egyházi dalárda 
holnap Kevepallóson szép időjárás esetén 
a Tasics-féle vendéglőben, rossz időjárás 
esetén pedig a szomszédos állami iskola 
nagytermében műkedvelői előadással egy
bekötött hagversenyt rendez. Műsor: 
Stankovics: Jézus feltámadásáról szóló 
egyházi ének. Vegyes kar. 2. Mokranyac: 
Kecskepásztor — vegyes kar. 3. Bajics: 
A fürdőből — Vegyes kar. 4. Mokranyac: 
VI. egyveleg. 5. Mokranjacz: VIII. egvve- 
leg 6. Mokranjacz : Mirjano. szóló vegyes 
karral. 7. Nemes vöt keres. Vígjáték 1 
felvonásban. Popovics Jánostól. Hangver
seny után tánc.

=  Kossava. Két nap óta óriási erő
vel fúj Kevevára régi specialitása a Kos
sava. Az emberek dideregve fázva téli 
kabátban járkálnak, dacára annak, hogy 
az orgona, tulipán virágzik. A közeli 
napokban azonban — legalább a barométer 
szerint — jobb időre van kilátásunk.

=  Májusi menetrend. Május l.-ével 
tudvalevőleg megindul a harmadik vonat. 
Az erről szóló pontos menetrendet a jövő 
számban hozzuk.

=  Tombola. Húsvét hétfőjén a Ja- 
nics-féle „Pilseni sörcsarnok“-ban tombo
lával egybekötött nagy mozielőadás volt, 
amelyen igen nagy számú közönség volt 
jelen. A főnyereményt egy értékes süte
ménytartót Brock ízsó szesznagykereskedő 
nyerte el.

=  A tenispálya megnyitása. A hely
beli amatőregylet nagy áldozatokkal fen- 
tartott tenispályája e hét valamelyik nap
ján már a tagok rendelkezésére fog álla- 
ni, amennyiben a munkálatokat befejezik. 
Az ünnepélyes megnyitás május 3.-án d. 
u. 5 órakor lesz cigányzenekarral. Az egy
let ez alkalommal tekegolyó versenyt is 
rendez. A nyerendő tárgyakról az egylet 
vezetősége későbben határoz.

=  A fejértclepi szőlőgazdák húsvéti 
mulatsága vasárnapon volt a „Magyar Ki
rály“ szállodában. Az előadott énekszámok 
a körülményekhez és a dalárda tagjainak 
műveltségéhez képest elég jók voltak. A 
színdarabok azonban nem keltették a sző
lősgazdák részéről várt hatást. Ilyen pri
mitiv, egyszerű és minden valószínűséget 
nélkülöző darabok előadása nálunk tet
szésre nem számíthat. A közönség csupa 
udvariasságból nem és meggyőződésből tap
solt itt-ott egyes szereplőknek és jelene
teknek. A műsor nagyon hosszú is volt, 
mert csak 1 óra körül fejeződött be.

Eiőadás után tánc volt, amelyből a 
32 tagú dalegylet minden tagja bőven ki
vette a részét.

— A „Délvidéki Kárpát Egyesület“. 
TemesAárról f. évi március hó 24.-től jú
nius hó 5-íg, tál sas kirándulást rendez 
Olaszországba. Résztvételi dij, 300 korona. 
Június hó 27.-től július hó 7.-ig, Konstan- 
tinápolyba. liésztvételi dij 250 korona. A 
társas utazásokon, nem egyesületi tagok 
is. részt vehetnek. Részletes programmal 
készséggel szolgál az egyesület elnöksége. 
Temesvár, postaigazgatóság.

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

fogászati 
rendelést fart
fog és gyökérhúzások teljes érzéstelenítés
sel tömések ( blombák ) czement, percze- 
lán ezüst, arany és platinából fogsorok 
rágásra kitünően használhatók, a szájból 
ki nem vehetők és könnyen megszokhaték 
arany éá platinafogak és hidák gyorsan 

:—: és jutányosán készítettnek :—:

fogad egész napon át
a Budapesti fogászati vizsgákon magasan 

kitüntetve.

S t e c k e n p f e r d -
li Horn 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. Ezerngielismerőlevél! 
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 Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

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

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

mechanikai Üzletet
nyitottam, megfelelő műhelylyel egybe
kötve.

Elvállalok minden e szakmába vágó 
javításokat ( iró és varrógép, gramopfon, 
fegyver stb. ) a legjutányosabb árban. 
Sok évi tapasztaltságomra hivatkozva vil
lany berendezéseket, házi csengetyük be
vezetését a legnagyobb szakértelemmel 
eszközlök.

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

Seemayer József
mechanikus.
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460/1914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913. évi 25145 p. számú 
végzése következtében Dr. Hedbawny Jó
zsef oroviczabányai majd Dr. Bogdánov 
Vasza kevevárai ügyvéd által képviselt 
Oroviczai takarékpénztár r.-t. oroviczai 
bej. cég javára kevevárai lakósok ellen 
916 k. 50 f. s jár. erejéig 1913 évi dec. 
hó 24-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1730 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. : 4 vasúti szab. 
kocsi, 1 írógép, 500 m. vasúti sin és 1 
Íróasztal nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913. évi V. 1326/2 számú 
végzése folytán 916 kor. 50 f. tőkeköve
telés, ennek 1912 május hó 15 napjától 
járó 6% kamatai és eddig összesen 199 
kor. 70 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, alperesek lakásán, 
majd a delibláti utón levő^ téglagyárban 
leendő megtartására 1914 évi április 22 n. 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1914 évi. ápr. hó 10-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi. hatoság.
1084/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Strasser és König cég végrehajtató- 

nak Urosev Alexa végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 
224 korona 40 fill, tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a kevevárai kir. 
jbiróság területén levő Homokbálványos 
községben fekvő s a homokbálványosi 2061 j 
sz. botétben felvett: A t  7303 hrsz. Szán- I 
tó a Yelika bara dűlőben 2 hold 72 n.-öl 
5/6 része 681 korona 72 fill, becsárban.
A f  9576 hrsz. Szántó a Bezubice dűlő
ben 1 hold 180 n.-öl 5 6 része 296 kor. 
67 fill, becsárban.

Az árverést 1914 évi április hó 25 
napján d. e. 9 órájakor Homokbálványos 
községházánál fogják megtartani.

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

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

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki

áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi február 9 napj. 
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

1816/1914 tlkvi. szám.

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

hatóság Behr András kevevárai lakos ja
vára 120 kor. tőke s jár. és még felme
rülendő költségek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 
évi XLI. t. c. 27 § -ai alapján és a 146 
§ - a értelmében Orosev Miklós homokbál
ványosi lakos ellen a ftemplomi kir. tör
vényszék területén fekvő Homokbálványos 
községben és a hbálványosi 2076 sz. be
tétben felvett: A I. 1505/1 hrsz. Ház 1027 
öisz. a udvarral a beltelekben 264 n.-öl 
és 1506/1 hrsz. Kert a beltelekben 426 
n.-öl 1/2 része 600 kor. becsárban mint 
az utóajánlaltevő által Ígért összegben 
az árverést Nikolics Stefán homokbálvá
nyosi lakos utóajánlata következtében el
rendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokbl. község
házánál 1911 évi április hó 21 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint H b á 1 v. 
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 10% -ra kiegészí
teni ha eine kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kivtil 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 márc. hó 1 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű 

о r o* rr • rfern, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldiszeh, függönyök, 
ágy-és asztal terllck, házimun
kák, bőr kabät, fceztyű, báli
cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást
kérve vagyok

kiváló tisztelettel 
BAUCR J A K A B

vegytisztító műfestő, Pancsova.

Nyomatott az Oberlauter-téle könyvnyomdában, Kevevárán



Melléklet a „Kevevára“ 16 - ik számához.

372/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagybecskereki 
kir. járásbíróságnak 1914 évi Sp. 11/79 2. 
számú végzése következtében Dr. Milich 
Jakab nagybecskereki majd Dr. Bartulov 
Gáspár kevevárai ügyvéd által képviselt 
Braun Ármin nagybecskereki lakos javára 
homokosi lakos ellen 249 kor. 80 fill, s 
jár. erejéig 1914 évi március hó 4-én 
foganasitott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 3000 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m. 6 ló erejű Hugo 
Grepel General ágent féle cséplő mozdony 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914 évi V. 301/1 számú vég
zése folytán 249 K. 80 fill, tőkekövetelés 
ennek 1913 évi junius hó 22 töl járó 5% 
kamatai, és eddig összesen 100 kor. 36 
fill.-ben biróilag már inegállapitot költ
ségek erejéig alperes homokosi lakásán 
leendő megtartására 1914 évi április 22 n. 
d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1914 évi. ápr. hó 10-én.
Orsó] J. kir. bir. végrehajtó. 

2297/1914 tlkvi. szám.
Nagybecskereki tak. pénztárnak Szu- 

nyogh András ellen indított végrehajtási 
ügyében hozott másod bírói végzés.

V É G Z É S .
Ezen másod biroi végzés az érde

keltekkel közöltetik s egyben kibocsájta- 
tik az alábbi

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Végh Lajos ügyvéd által képvi

selt Nagybecskereki takarék pénztár vég
rehajtatnak Szunyogh András kevevárai 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tlkvi. hatóság a 
végrehajta ó kérelme következtében az 
1881. évi LX. t. c. 141, 146 és 147 §§-ai 
értelmében elrendeli a végrehajtási árve
rést 20.000 kor. tőkekövetelés ennek 1911 
augusztus 19 - napjától járó 6% - os kama
ta, 6 kor. 20 f. óvási 73 % váltódij 285 
kor. 30 fill, eddig megállapított per és 
végrehajtási költség, valamint a csatlako- 
zottaknak kimondott ugyancsak végrehaj
tató javára 2.000 kor. tőke, ennek 1911 
május 30-tól járó 6% -os kamata 6 kor. 
50 fill, óvási 7s % váltódij és 83 kor. 60 
fill, költség és Paull János javára 4715 K. 
tőkekövetelés, és jár. behajtása végett a 
flemplomi kir. törvényszék területén lévő 
Deliblát községben s a delibláti VÍ/1134 
ez. tlkvben felvett. 34 hrsz. 85 stb. hat 
1 hold III. o. kaszáló 36 kor. becsárban. 
206 hrsz. 205 stb. hat. 800 n.-öl III. o. ka
száló 18 kor. becsárban. 176 hrsz. 177 
stb. hat. 800 n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. 
becsárban. 242 hrsz. 243 stb. hat. 800 n.-öl 
III. oszt. kaszáló 18 kor. becsárban. 255

hrsz. ut stb. hat. 1400 n.-öl III. oszt. ka
száló 46 kor. becsárban. 280 hrsz. 304 
stb. hat. 1 hold 3 o. kaszáló 36 kor. becs. 
314 hrsz. 315 stb. hat. 800 n.-öl III. oszt. 
kaszáló 18 kor. becs. 315 hrsz. 316 stb. 
hat 1 hold 3 o. kaszáló 36 kor. becsárban. 
193 hrsz. 194 stb. hat. 1 hold 3 o. kaszá
ló 36 kor. becsárban. 189 hrsz. 190 stb. 
hat. 1 hold 3 o. kaszáló 36 korona becs. 
343 hrsz. 342 stb. hat. 1 hold 3 o. kaszá
ló 36 kor. becs. 300 hrsz. Weg stb. hat.
2 hold 3 o. kaszáló 72 kor. becsárban. 
81 hrsz. 82 stb. hat. 1 hold 3 oszt. kaszá
ló 36 K. becsárban. 82 hrsz. 83 stb. hat. 
800 n.-öl 3 o. kaszáló 18 kor. becsárban. 
281 hrsz. 304 stb. hat. 1 hold 700 n.-öl
3 o. kaszáló 52 kor. becsárban. 235 hrsz. 
236 stb. hat. 800 n.-öl 3 o. kaszáló 18 K. 
becsárban. 302 hrsz. ut stb. hat. 3 o. ka
száló 18 kor. becsárban- 61 hrsz. ut stb. 
hat. 800 n.-öl 3 o. kaszáló 54 K. becsárb. 
192 hrsz. 193 stb. hat. 800 n.-öl 3 o. ka
száló 18 K. becs. 191 hrsz. 192 stb. hat. 
1 h. 800 n.-öl 4 o. kaszáló 54 kor. becs. 
239 hrsz. 240 stb. hat kaszáló 36 cecsárb. 
155 hrsz 156 stb. hat 800 n.-öl 4.o. kaszá
ló 18 k. becsárban 60 hrsz. ut 2 h. 1000 
n.-öl 3 o. 95 k. becsárban. 242 hrsz. 243 
stb. hat 800 n.-öl 18 k. becsárban. 334 
hrsz. ut stb. hat 1 hold 200 n.-öl III. oszt 
kaszáló 41 kor. becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek De
liblát községházánál megtartására 1914 
évi junius hó 10 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeket az 
1881. LX. t. c. 150 § - a alapján a követke
zőkben állapiíja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/з - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908 : XLI. t. c. 26 §. )

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

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

Egy

l a k ó h á z
megfelelő konyhakerttel jutányos 

áron kibérelhető.
Bővebbet „Özv. ZISCHANG ERNŐ- 

NÉ“-nél.

17. szám.

tönzésül szolgál azok számára, akik 
féltek az ilyen üggyel a bíróság elé 
járulni.

Hány család van Budapesten és 
vidéken, akik testükön meglenetik 
az ilyenfajta existenciákat. Nálunk, 
sem ipar, sem kereskedelem, sem 
társadalom nincs egészséges alapokon 
fejlesztve, s azért bő táplálékra lel min
den olyan elem, mely könnyen akarja 
ifjúságát eltölteni és másokra bizza, 
hogy az akadályokat elgörditsék pá
lyája elöl és midőn ez már megtör
tént, akkor arra gondol, hogy otthagy
ja a meghitt fészket és egy ujab- 
aat keressen.

Ezen a különösen magyar tár
sadalmi rákfenén segíteni kell. Se
jtsünk azzal, hogy vessük le az ál
szemérmet. A közönség méltó bün
tetéssel sújtja az ilyen szélhámost 
azzal, ha ki pellengérezi és nevét 
»zájról-szájra adja. Ezt megérdemlik 
?s ez a legkisebb büntetésük. Ki 
cell őket kergetni a tisztes társada- 
om berkeiből. Ne féljenek azok, akik 
tt a szenvedők szerepére vannak 
kárhoztatva, meg kell tisztítani a tár- 3
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460/1914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913. évi 25145 p. számú 
végzése következtében Dr. Hedbawny Jó
zsef oroviczabányai majd Dr. Bogdánov 
Vasza kevevárai ügyvéd által képviselt 
Oroviczai takarékpénztár r.-t. oroviczai 
bej. cég javára kevevárai lakósok ellen 
916 k. 50 f. s jár. erejéig 1913 évi dec. 
hó 24-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 1730 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. : 4 vasúti szab. 
kocsi, 1 írógép, 500 m. vasúti sin és 1 
íróasztal nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913. évi V. 1326/2 számú 
végzése folytán 916 kor. 50 f. tőkeköve
telés, ennek 1912 május hó 15 napjától 
járó 6% kamatai és eddig összesen 199 
kor. 70 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, alperesek lakásán, 
majd a delibláti utón levő téglagyárban 
leendő megtartására 1914 évi április 22 n. 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1914 évi. ápr. hó 10-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi. hatoság.
1084/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
Strasser és König cég végrehajtató- 

nak Urosev Alexa végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvihatóság a végrehajtási árverést 
224 korona 40 fill, tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a kevevárai kir. 
jbiróság területén levő Homokbálványos 
községben fekvő s a homokbálványosi 2061 
sz. botétben felvett: A *j* 7303 hrsz. Szán
tó a Velika bara dűlőben 2 hold 72 n.-öl 
5/6 része 681 korona 72 fill, becsárban.
A f  9576 hrsz. Szántó a Bezubice dűlő
ben 1 hold 180 n.-öl 5/6 része 296 kor. 
67 fill, becsárban.

Az árverést 1914 évi április hó 25 
napján d. e. 9 órájakor Homokbálványos 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alac£Oiyabb 
áron eladni nemlehet.

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

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki

áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi február 9 napj. 
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

1816/1914 tlkvi. szám.

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

hatóság Behr András kevevárai lakos ja
vára 120 kor. tőke s jár. és még felme
rülendő költségek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 
évi XLI. t. c. 27 §-ai  alapján és a 146 
§ - a értelmében Orosev Miklós homokbál
ványosi lakos ellen a ftemplomi kir. tör
vényszék területén fekvő Homokbálványos 
községben és a hbálványosi 2076 sz. be
tétben felvett: A I. 1505/1 hrsz. Ház 1027 
öisz. a udvarral a beltelekben 264 n.-öl 
és 1506/1 hrsz. Kert a beltelekben 426 
n.-öl 1/2 része 600 kor. becsárban mint 
az utóajánlattevő által Ígért összegben 
az árverést Nikolics Stefán homokbálvá
nyosi lakos utóajánlata következtében el
rendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokbl. község
házánál 1911 évi április hó 21 napjának 
d. e. 9 örájakcr fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint H b á 1 v. 
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 becsáranak 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 köteleze'tségének 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 márc. hó 1 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska űrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű

О r О* гг* rfern, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldlszeh, függönyök, 
ágy-és asztal igrlíók, kézimun
kák, bőr kabát, keztgjb báli
cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
BAÜGR J A K A B

vegytisztító mflfestő, Pancsova.

A n r i n n l o ”  ^ azi*asa9' és kereskedelmi 
„ A y í l b U l d  Vállalat Budadest,!. Budafoki-

=-----  út 16.-18. szám. =

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

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



Melléklet a „Kevevára" 16 - ik számához.

372/1914 végr. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagybecskereki 
kir. járásbíróságnak 1914 évi Sp. 11/79 2. 
szániú végzése következtében Dr. Milich 
Jakab nagybecskereki majd Dr. Bartulov 
Gáspár kevevárai ügyvéd által képviselt 
Braun Ármin nagybecskereki lakos javára 
homokosi lakos ellen 249 kor. 80 fill, s 
jár. erejéig 1914 évi március hó 4-én 
foganasitott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 3000 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m. 6 ló erejű Hugo 
Grepel General ágent féle cséplő mozdony 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914 évi V. 301/1 számú vég
zése folytán 249 K. 80 fill, tőkekövetelés 
ennek 1913 évi junius hó 22 töl járó 5% 
kamatai, és eddig összesen 100 kor. 36 
fill.-ben biróilag már megállapitot költ
ségek erejéig alperes homokosi lakásán 
leendő megtartására 1914 évi április 22 n. 
d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1914 évi. ápr. hó 10-én.
Orsó] J. kir. bir. végrehajtó. 

2297/1914 tlkvi. szám.
Nagybecskereki tak. pénztárnak Szu- 

nyogh András ellen indított végrehajtási 
ügyében hozott másod bírói végzés.

V É G Z É S .
Ezen másod biroi végzés az érde

keltekkel közöltetik s egyben kibocsájta- 
tik az alábbi

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Végh Lajos ügyvéd által képvi

selt Nagybecskereki takarék pénztár vég
rehajtatnak Szunyogh András kevevárai 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a tlkvi. hatóság a 
végrehajtó  kérelme következtében az 
1881. évi LX. t. c. 141, 146 és 147 §§-ai 
értelmében elrendeli a végrehajtási árve
rést 20.000 kor. tőkekövetelés ennek 1911 
augusztus 19 - napjától járó 6% - °s kama
ta, 6 kor. 20 f. óvási Vb % váltódij 285 
kor. 30 fill, eddig megállapított per és 
végrehajtási költség, valamint a csatlako- 
zottaknak kimondott ugyancsak végrehaj
tató javára 2.000 kor. tőke, ennek 1911 
május 30-tól járó 6% -os kamata 6 kor. 
50 fill, óvási Vb % váltódij és 83 kor. 60 
fill, költség és Paull János javára 4715 K. 
tőkekövetelés, és jár. behajtása végett a 
flemplomi kir. törvényszék területén lévő 
Deliblát községben s a delibláti VI/1134 
ez. tlkvben felveti. 34 hrsz. 85 stb. hat 
1 hold III. o. kaszáló 36 kor. becsárban. 
206 hrsz. 205 stb. hat. 800 n.-öl III. o. ka
száló 18 kor. becsárban. 176 hrsz. 177 
stb. hat. 800 n.-öl III. o. kaszáló 18 kor. 
becsárban. 242 hrsz. 243 stb. hat. 800 n.-öl 
III. oszt. kaszáló 18 kor. becsárban. 255

hrsz. ut stb. hat. 1400 n.-öl III. oszt. ka
száló 46 kor. becsárban. 280 hrsz. 304 
stb. hat. 1 hold 3 o. kaszáló 36 kor. becs. 
314 hrsz. 315 stb. hat. 800 n.-öl III. oszt. 
kaszáló 18 kor. becs. 315 hrsz. 316 stb. 
hat 1 hold 3 o. kaszáló 36 kor. becsárban. 
193 hrsz. 194 stb. hat. 1 hold 3 o. kaszá
ló 36 kor. becsárban. 189 hrsz. 190 stb. 
hat. 1 hold 3 o. kaszáló 36 korona becs. 
343 hrsz. 342 stb. hat. 1 hold 3 o. kaszá
ló 36 kor. becs. 300 hrsz. Weg stb. hat.
2 hold 3 o. kaszáló 72 kor. becsárban. 
81 hrsz. 82 stb. hat. 1 hold 3 oszt. kaszá
ló 36 K. becsárbam 82 hrsz. 83 stb. hat. 
800 n.-öl 3 o. kaszáló 18 kor. becsárban. 
281 hrsz. 304 stb. hat. 1 hold 700 n.-öl
3 o. kaszáló 52 kor. becsárban. 235 hrsz. 
236 stb. hat. 800 n.-öl 3 o. kaszáló 18 K. 
becsárban. 302 hrsz. ut stb. hat. 3 o. ka
száló 18 kor. becsárban- 61 hrsz. ut stb. 
hat. 800 n.-öl 3 o. kaszáló 54 K. becsárb. 
192 hrsz. 193 stb. hat. 800 n.-öl 3 o. ka
száló 18 K. becs. 191 hrsz. 192 stb. hat.
1 h. 800 n.-öl 4 o. kaszáló 54 kor. becs. 
239 hrsz. 240 stb. hat kaszáló 38 cecsárb. 
155 hrsz 156 stb. hat 800 n.-öl 4.o. kaszá
ló 18 k. becsárban 60 hrsz. ut 2 h. 1000 
n.-öl 3 o. 95 k. becsárban. 242 hrsz. 243 
stb. hat 800 n.-öl 18 k. becsárban. 334 
hrsz. ut stb. hat 1 hold 200 n.-öl III. oszt 
kaszáló 41 kor. becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek De- 
liblát községházánál megtartására 1914 
évi junius hó 10 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeket az 
1881. LX. t. c. 150 §-a alapján a követke
zőkben állapuja meg:

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

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

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

Egy

l a k ó h á z
megfelelő konyhakerttel jutányos 

áron kibérelhető.
Bővebbet „Ü/.v. ZISCHANG EUNŐ- 

NÉ“-nél.




