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A labirint.

Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
O berläuter R óbertné könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendő!*.

(P ....... s.) Nem a knozoszi labi
rintról van szó, melyet Deodalus 
építtetett és melyben Minos király 
fia Minotaurus volt elrejtve, hanem 
mindnyájunk édes otthonáról, Keve
vára nagyközségről.

Kevevárának van a várdombtól 
északi irányban húzódó hét fő- és 
több mint 10 keresztutcája, különféle 
nyilvános tere, azonkívül sok-sok 
zsák utcája, szöge. — A közönségnél 
használatban van ugyan a „delibláti“ 
út „bavanistei út“ stb. elnevezés, de a 
többi utcának egyáltalában nincs neve 
avagy elfogadott elnevezése.

A szomszédos Székelykevén, — 
holott az Keveváránál sokkal kisebb 
és jelentőségre nézve is hátrább van, 
az utcák és terek jól megválasztott ne
vekkel már évek óta el vannak látva. 
Csaknem hihetetlenül hangzik, hogy 
itt az utcák és tereknek még hivatalos 
elnevézésök nincsen s igy még az 
itteniek is, akik a községet már ré
gebben ismerik, csak hosszabb tuda
kozódás után találhatják fel a keresett

T Á R C A .

A kevevárai varjak.
Tanulmány a kevevárai állat

védő egyesület hivatalos adatai 
alapján. Ebből kifolyólag az 
adatok hiteleségéért a felelősség 
az állatvédő egyesületet terheli.

Múlt év kora tavaszán, a vármegye 
rendeletet közölt az összes elöljáróságokkal, 
melyben hivatalosan megállapította az 
eddigi közfelfogás és gyakorlattal szemben, j 
hogy a varjak nem kártékony, sőt hasznos ■ 
állatok s ezért az irtásukra kitűzött és I 
fejenként az elöljáróságok által fizetett lő- 
díjat beszüntette.

Vegyes érzelmekkel, sok vitával fo
gadta azt a természettudóstól a szántó 
vetőig kukorica ország minden polgára. 
Ám Fáraó népében majd ribillióra került 
az eset, mert eddig ez volt számukra a 
legideálisabb és legkívánatosabb pecsenye, 
— minden porcióhoz kijárt hivatalból a

polgártárs lakását. A tudakozódó azt 
a választ fogja kapni, hogy a keresett 
„Pityi Palkó“ szomszédságában avagy 
„a Pántya Péter átlelenében lakik“. 
Persze ezeknek a lakását mindenki
nek tudnia kell! — A katonaság 
beszállásolásánál különösen nehézsé
gekbe ütközik az elszállásolás.

A közelmúltban egy szükebb és 
félreeső utcát néhány kedélyes bácsi 
„Bandi“ utcának is elnevezett, lévén 
ez az az emlékezetes utca, melyből 
a kivezető utat a napnak egy meg- 
világitatlan szakában, sehogy sem 
tudta megtalálni, és viszont szen
vedéseinek színhelyét másnap sem 
lelhette meg. Be nem kevésbé tragi
kus sors ért egy köztiszteletben álló 
öregurat, aki ma sem képes megha
tározni, hogy melyik utcában vesz
tette el a cilinderét. A dolog ugyanis 
úgy történt, hogy holmi bachanáliák 
után kisérő nélkül iparkodott haza
felé, másnap a visszahozó becsületes 
találónak letagadta a tulajdonosságot, 
mert ő a bemondott utcában soha 
életében nem járt! Ilyen és hason
ló megtévelyedések napirenden van
nak e helyen.

jóféle itókára való is, pedig hol van még 
egy olyan nemes vad, hol a vadász a pecse
nyéhez a bort is mindjárt hozzá lövi. Ez 
mindenkié volt, míg a többi vadat már 
rég eltilalmazták. Jaj hát mi lesz most 
már, hát ezt is elvették; — hisz varjú bor 
nélkül a cigánynak sem való.

Hát bizony nehéz volt ezt a többi 
mellé a régi jóidők emlékéhez tenni.

Ám varjúországban más volt a han
gulat. — Mikor a kevevárai nagyerdőben 
megjelent egyenruhásán, hivatalos méltó
sággal a községi kézbesítő, hogy tudomásul 
vétel és miheztartás végett a granicsár 
időkből ott felejtett öreg érd "őrrel a ren
deletét közölje, már is nagy feltűnést 
keltett. Hát még mikor harsány szóval 
a vármegye nevében kiáltott be az erdőbe, 
hivatalosan szólítva fel az erdőt járó őrt 
az előkerülésre, feszült volt az érdeklődés 
s a varjak fekete serege lepte el a talál
kozó hely fáit, meri tudták, érezték, — 
hogy ezen ritka jelei ■ ség bői az erdők sor
sára nagy elhatározások fognak következni.

Ám a közié non; ment olyan könnyen. 
Az öreg cső.' vs I tudott magyarul, az

Egy modern Ariad nére nem 
lehet várni, hogy a Minotaurus ál
dozatául szánt Theseust fonal segít
ségével az útveszetőből kivezettesse 
hanem melegen ajánljuk a község 
igen tisztelt elöljáróságának figyel
mébe, hogy már a községi adminis- 
tratió könnyebb végrehajtása érdeké
ben is ezt a közhasznú intézményt 
a legközelebbi jövőben létesítse.

Az utcák és terek neveinek 
megválasztásánál nagyon előnyös vol
na ehhez értő és az ügy iránt érdek
lődő tapasztalt és a község múltját 
ismerő egyének bevonásával egy 
bizottság alakítása; azután a neveket 
a helyi — történelmi események, — 
a múltban és jelenleg a kormányzat 
a politika, a vármegye és a járásban 
nevezetesebb állást betöltött es fon
tosabb szerepet játszó érdemes egyé
nek nevei, — itteni történelmi csa
lád nevek — stb. közül volnának 
választandók.

Az utcák és terek nevei minden 
házszám táblácska fölé is ki teendők 
volnának.

ifjú delegátus pedig soha sem tanult meg 
jól olvasni, abból is so’cat felejtett már, 
azért is nem vitte többre bakterságnál.

Leültek hát betüzgetni, tanakodni, 
gyúrták, nyögték, magyarázták a szép 
hivatalos stílust. Hogy ez varjukról szól,
— nem fizetnek értü.c.

Szi gony varjú keblek majd megrepe
deztek a kíváncsiságtól, — bizonytalan
ságtól.

Lett aztán nagy zsivaj, diadalmi rém
ricsaj, mikor nagy sokára rájöttek nyit
jára a nagy fejtörésnek.

Varjú szárnyon száll a hír, „minden 
bajunk véget ér, nincs fejünkre tűzve bér“. 
Csókolod lak, ölelkeztek, örömükben tollúk 
reszket. „Hajrá most már házasodjunk,
— minden ágra fészket rakjunk, — a ki 
ifjú, a ki vén, az már mostan egyre mén.

Ki már fészket rakni gyönge, szorul 
külső segítségre, — arra való a szomszéd, 
kisegíti mindenkép.“

Ám, de e nagy boldogságba is beütött 
a viszály. Volt közöttük lusta, irigy, 
volt közismert csapodór, kiknek már nem 
jutott pár.
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Az én:!; trls:ég ezerfelé tagolódott.
Ezerféle vágyak, ezerféle célok, 

ezerféle érdekek terelik külön-külön 
csoportokba. Minden csoportnak tehát 
másfelé irányul tevékenysége, hogy 
saját boldogulását vagy megteremtse, 
vagy pedig megvédje azt, a nit tán 
sikerült elérnie.

A politika, a faji összetartozan- 
doság, a közös szülőföld szeretető, a 
társadalmi rang, és esetleg az egyéni 
érvényesülés, mind olyan tényezők, 
amelyek erősen széttagolják a test
vér-embereket.

De nemcsak, hogy élesen szét
tagolják' az embereket, hanem igen 
sokszor küzdelembe is kergetik egy
mással szemben. Olyan küzdelmekbe, 
amelyek karddal, vérrel keresik a 
maguk boldogságos céljának keresz
tülvitelét. És mi szomorúbb, mintha 
életet oltunk ki, amelyhez érdek és 
célok dacára sí ícs jogunk.

Azért oly ideálisan emberséges 
az internacionális béke-konferenciák 
működése, célja. Valamelyik német 
tudós azt találta mondani a legutóbbi 
béke-konferencián: „Ainig ember az 
ember, verekedés mindig le^z!u

A németnek rendesen igaza 
szokott lenni — okos dologban: de 
most az egyszer csak félig van. (A 
fél igazság, úgy tudom, nem igazság.) 
igen, amig az ember nem én el á l
t a l a  n о s a n, azt a magas műveltségi 
fokozatot, ahol már jogának érvénye
sítésében nem kell puskaport hasz
nálnia, addig fog verekedni, addig 
lesz háború. Ettől a magas kultu
rális foktól pedig minden technikai

haladottságunk dacára is még oly 
messze vagyunk, mint az a bizonyos 
marosháti város Jeruzsálemtől. Tehát 
fog még csörögni a kard, dnrrogni 
a puska.

No de végre itt vagyok a keve- 
várai Vörös Kereszt mulatságánál. Ha 
lesz még — minden prófétaiam nél
kül legyen mondva — háború, akkor 
lesz sebesült is; ha pedig lesz sebe
sült, ügy jó szivünk diktálja, hogy 
ezeket ápolni kell. Éhez meg p é n z  
is kell; azt meg szívesen adunk 
egy szép mulatság keretében. Mula 
tunk,  de azért a szegény vérző 
embertársainknak nyújtunk segélyt.

De minek is mártottam én ezt 
a f. h. 10-én kedélyesen lezajlott 
mulatságot ilyen hosszú társadalom 
bölcseleti léhbe? Hát csak azért, hogy 
ezen derűsen eltelt estélynek annál 
é l e s e b b e n  e me l j e m  ki e r k ö l 
csi  é r t é k é t .  A Vörös Kereszt esté
lye tehát, nem volt szürke farsan
golás, hanem intelligens emberekhez 
ékesen illő, mélyen erkölcsi tartal
mú és értékű, magas színvonalú 
szórakozás. A toilettek mikéntjét, — 
ehez is kell esztétikai műveltség, — 
nem tartozik rám megítélni, ezt 
megtették az é r d e k e i t e k ,  de már 
a programúiról csak beszélek. Beszé
lek, mert jót szeretek beszélni, m ég 
m á s r ó l  is. A Vörös* Kereszt Egylet 
vezetősége jó ízlését dicséri a pon
tok ügyes összeállítása, de az ügyes 
precíz lejátszásért és előadásért már 
a szereplőknek nyújtja a vKeveuára“ 
a babért. — Pincn tb. főbíró ma
gyarosan átérzett, és zengőn előadott 
magyar dalai zúgó tapsokat váltottak 
ki a publikum tenyereiből. A zon

gora kíséretet Polgár Margit úrleány 
temperamentumos és a dalhoz harmo
nikusan simuló játéka képezte. Hajdú 
jár. biró komikus pontja is sok di
cséretet érdemel. Színészien biztos, 
természetes, szívből jövő és szivhöz, 
szóló derűs előadás volt. Tapsolt is 
a világ! Spiller gyógyszerész zongora 
játéka is helyesen interpretált játék. 
Nem csak klasszikus, darabokat 
játszott, de к l a s s z i k u s a n  is. És 
ez elégséges kritika. О oúrovszky p. isk. 
direktor felöl vasa, ötletes, mosoly
gós, fordulatos, értékes és hu köz
napi hangon besz 1 lék, azt monda
nám — épen oda pászolt. Végül az 
állatkvarteirői. Teljesen megtanulva 
és igy kifogástalanul elő is adva, 
megkacagtatott mindenkit. Dicséret! 
Me g s z e l i d i de t t e k :  macska: Balogh 
István; tyúk: Steinwasser Ernő; 
kutya: We iner Ferenc; disznó: Pilát 
János; majom, a karmester: Spiller 
Jenő; állatszeliditő: Fuchs Jakab. Ta
lán az ő igazán komikus előadásuk 
által kitört kacagás kacagott végig, 
azaz reggelig a Vörös Kereszten.

Utoljára arról s :51 a krónika, 
akiről legelőször kellett volna zen
genie. Aki mindert a sok szépet, sok 
jót, dicséretest megtere ntette, áré a 
legfőbb érdem és a legfrissebb) babér. 
Annál is inkább nagy érdem e si
került mulatság, mert semmi sem 
hozza össze oly annyira, oly osztatla
nul а /:е /e várai tudj’ Isten hány felé 
osztott társadalmat, mint épen a Vö
rös Kereszt mulatságai. Ez ar érdem 
Fábry főbiróné-é, az uj elnöknő-ő. 
Hogy is mondja a „Dalünnepm“ ?

„Övé a dal, övé a hír!“
—es.

—  '-~ = ~ ~zzz___- • üilitíct»:
ezt is, -1— mert per esetén ezek minden 
esetre a vármegye pártjára állanának. — 
Másokkal szemben viszont az az aggályuk 
meiült fel, hogy hátha ezek még az ő 
szemeiket is kivájják.

Végre szavazattöbbséggel kimondot
ták, hogy végleges intézkedés előtt a keve- 
várai állatvédő egyesület elnökéhez for
dulnak tanácsért, kinek ez különben is, 
hivatalból tiszteletbeli ingyenes feladata s 
így nem kockáztatnak semmit.

Ez azután felvilágosította őket, hogy 
bármennyire jogosoknak tartja igényüket, 
az emberektől ne várjanak semmit, mert 
ezek pusztán igázságérzetből kívánságaikat 
önként teljesíteni nem fogják, — hiszen 
manapság már kizárólag a varjak országára 
szorítkozik még az az alaptörvény is, hogy 
varjú varjúnak ki nem vájja a szemét.

A peres utat sem ajánlhatja, — mert 
a vármegye határozata még nem abszolút 
igazság, e per során kihallgatandó szak
értők az ellenkezőt is megállapíthatnák, 
a gyümölcsre és kukoricára szóló igényük 
magában is alkalmas kárttevő voltuk iga
zolására, — és különben is a per során 
is sokat kárognak, önmaguk kiabálják 
majd ki káros voltukat, s ezzel elvesztenék 
az eddig nyert előnyt is, mely biztosítja 
számukra a jövőt.

Ezek nyomban felfedezték, nagy ká
rogva kihirdették. — Hisz nem örömünnep 
ez, szivünk reszket, szivünk vérez. — 
Égre kiált, bőszét esd, ártatlanúl ontott 
vérünk, sok kiirtott nem :etségünk, kiket 
igazságtal m Ítélet bal tiba hurcolt, — hi
vatalból ártatlan.

Addig meg nem nyughatunk, nem 
feledjük nagy gyászunk, inig ártatlan eleink, 
legyilkolt testvéreink, vére omlásáért, kínos 
kimuitáért, elégtételt nem nyerünk.

Gondolkodóba esett ezen varjú ország 
népe, és átlátták, hogy biz ebben sok az 
igazság. — Összehívták tehát a nép véneit 
és Írástudóit a teendők feletti elhatározásra.

Megállapították első sorban azt, hogy 
a varjak fejére eddig igazságtalanul kitű
zött és kifizetett vérdíj, kizárólag a varjú 
nemzetséget illeti — azért ezen összeget 
összes kamataival be kell követelniük, s 
abból az ártatlan áldozatok emlékére örök 
időkre szóló alapítványt fognak tenni, — 
melynek kamataiból a hányszor csak lehet 
elaggott lovakat vásárolnak, torral egybe
kötött áldozatot fognak bemutatni örök 
emlékezetül.

Másodszor megtorlásául annak, hogy 
a varjú irtásban, a kevevárai nagyerdő 
melletti szőlőjében nyaraló Paull Sándor 
és ennek felfegyverzett fiai voltak a főbii-

nösök, — ennek ezen szőlője és gyümöl
csöse elkoboztassék és az árván, özvegyen 
inaradp valamint támaszuktól megfosztott 
varjak menházáúl adassék át örök időkre,
— eltávolitván onnan egyúttal azon Ön
működő tolvajt riasztó pisztolyokat is, — 
melyek azonban eddig sem működtek.

Végül tekintettel arra. hogy ezen 
gyilkosságokban az összes népség bűnös, 
ezentúl a kukoricának csak a fele töress.'к 
le, a másik fele pedig télen át is kint 
hagyassák a földeken. Köztetszésben része
sült ez a határozat s azt egyhangúlag és 
közmegnyugvásra el fogadták.

A határozat tehát meg volt, csak 
nem volt senki, a ki annak végrehajtására 
vállalkozott volna.

Elhatározták tehát, hogy e végből 
ügyvédhez fordulnak tanácsért, annál is 
inkább, mert az ügyvédség már ősidőktől 
atyafiságot tart fenn velük.

Ám, de a megválasztandó ügyvéd 
személyében megegyezni már nem tudták, 
az egyik ezt, a másik amazt tartotta bizal
mukra legméltóbbnak.

Felmerült az a terv is, hogy a vár
megye valamelyik ügyészéhez forduljanak,
— ez protezsálhatja is valamelyest őket a 
vármegyénél, — de csakhamar elvetették
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H Í R E K .
Kinevezés. A m. kir. füldmivelés- 

iigyi miniszter a gazdasági műszaki hivatal 
tiszti létszámában S z e b e r é n y i  Jenő kir. 
segédmérnököt kir. mérnökké nevezte ki.

— Előléptetések. A m. kir. pénzügy- 
miniszter E n d e r 1 a Józsaf kevevárai m. 
kir. adótisztet а IX. fiz. osztályba adófő
tisztté ; D a n e s  Gyula m. kir. mellékvám
hivatali vámszedőt a X. fiz. osztályban 
fővámhivatali tisztté léptette elő.

— Áthelyezés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter S o f á r  Miklós 
homokosi tanítót a petrei községi elemi 
népiskolához áthelyezte.

=  Képviselőtestületi ülés. F. hó 
14.-én tartotta Kevevára községe képviselő
testülete rendkívüli ülését, amelyen a jelen
voltak egyhangúlag elhatározták, hogy 
kérelmet terjesztenek a vasúti igazgató
sághoz egy harmadik vonat létesítése iránt. 
A vonat reggel nyolc órakor érkeznék 
Kevevárára. A polgárságot ezúton is föl
kérjük, hogy minél nagyobb számban 
járuljanak hozzá a fenti határozathoz.

— A Kevevárai Vörös Kereszt Egylet 
e hó 10-iki táncestélyéről lapunk más helyén 
már bővebben megemlékeztünk. Itt most 
caak az estélyen volt hölgyek névsorát 
adjuk, amennyiben azt följegyeznünk sike
rült. A s s z o n y o k :  Áwa Jánosné, Bog- 
dánovics Dúsaimé, özv. Boronka Jánosné, 
Buchner Jánosné, Danes Gyuláné, komo- 
ristyei Deszpinics Aronné, Fábry GézAné, 
Friedrich N.-né, dr. Gheinei’ Jenőné, Götz 
Ferencné, Götz Mihály né, Hack Jánosné, 
Hajdú Jánosné, Hübsch J.inosné, Jakabos 
Gyuláné, Keszthelyi Istvánná, (Kevapailós) 
Kotorács Miklósné (G lya), Krausz Katalin, 
Kún Ferencné, Lázárovies Jánosné, Lekics 
Illésné, Maier Jánosné, Mártony Béláné, 
lovag Mossig Jánosné, Módos Miklósné, 
Nédics Mihályné, Nikolics Jánosné, 
Osztrovszky József né. Pauli Sándorné, 
Pilát Jánosné, Pincu Kornélné, Pintér 
Sándorné, özv. Po'gár Lajosné, dr. Reichel

Jobb ezért, ha fátyolt vetnek a múltra 
s a jövővel terednek, — megtették ezt 
már más nemzetségek is több igazuk 
mellett.

Még a varjak is belátták e szavak 
igazságát, hiszen ők is sokat jártak az 
emberek között, sokat láttak, sőt az иге- 
geb bje, — pedig a varjú 100 évig is elél, — 
jóllakott már nem egyszer az igazságért 
elesett emberhúsával is.

De éppen, mert az emberek dolgaiban 
is némiképen verzátusak voltak, nem adták 
fel még végleg a reményt és felvetették 
azt a kérdést is, hogy jól van, de próbál
junk meg legalább egy deputátiót vezetni 
a vicispán elé, — és ez utón igyekezzünk 
reá érdekünkben hatni.

/\m a tapasztalt elnök erről is lebe
szélte őket, mondván, bizony barátim 
sajnos, rajtatok ezzel a sokszor bevált esz
közzel sem lehet már segíteni, — mert a 
vicispán régen tudja már, hogy Kevevárán 
vannak a legszájasabb, követelődző, károgó 
varjak, — és ha meg nem békéitek, fel
függeszti az autonómiátokat is.

A varjak ezt is belátták. — Megfo
gadták a jó tanácsot.

Haza mentek, az egyenetlenkedőket 
is összeházasították, — minden ágon fészket 
raktak és háborítlanul, boldogan éltek és 
óriási módon elszaporodtak.

(Vége következik.)

Frigyesné, Rieger Oszkárné Sulyok Tak- 
sonyné, Schnabel Rezsőné, Szmollény Ká- 
rolyné, Szőcs Istvánné, Tori Rezsőné, özv. 
Török Gzuláné, Tracht Ferencné, Vida 
Kárólyné, Vitolics Lazárovics Lenka. — 
L e á n y o k :  Barabás 1 lonka, Deszpenics 
Xenia, Hoffmann Emma, Hoffmann Milka, 
Hoffmann Teréz, Hübsch Emma, Illek He- 
lén Kotorács Melánia, (Gálya) Lichtenstein 
Margit, Mossig Auguszta, Mossig Zsófia, 
Nikolics Jovánka, Paskesz Juliska, Polgár 
Margit, Polgár Valéria, Prebek Valéria, 
Schwall Margit, Szmollény Mariska, Török 
Herma, Tracht Juliska, Wenner Olga.

— Román mulatság. Csütörtökön a 
helybeli román egyházi dalárda saját pénz
tára javára jól sikerült táncmulatságot rende
zett. A táncmulatság kezdete előtt 5 pont
ból álló hangverseny volt. A hangverseny 
minden egyes száma jól sikerült. Pop a 
József és R a d u l  Sándor flóta-hegedű 
duettje tetszett legjobban a közönségnek. 
A vegyes kar által előadott három ének 
is kifogástalan volt.

=  Ebadó. Községünk ebtartó polgárai 
figyelmeztetnek, hogy az ebadó nyilván
tartási lajstroma közszemlére a községnél 
kifüggesztetek. Öt napon belül, f. hó 16-ától 
kezdve benyújthatók az esetleges törlések 
iránti tiltakozások.

— Figyelmeztet's! Többen fordul
tak már hozzánk azzal a kérdéssel, hogy 
a Kevevárai Vörös Kereszt Egylet-ben a 
tagság hány évre !:ötelező. Tájékozásul 
közöljük tehá+, hogy a tagság a belépéstől 
számított 6 évre szól. Aki az egyesület 
tagjainak sorából ki akar válni, ebbeli 
szándékát a 6-ik év letelte előtt kell hogy 
bejelentse. Ha kilépést ezen határidőig 
bejelenteni elmulasztja, újabbi 6 évre símét 
tagnak tekintetik s a tagdíjat fize’ni to
vábbra is köteles.

— Kitűnő vetőburgonya. Községünk 
elöljárósága gondost odni akarván szegénye
ink és kisgazdáink érdekeiről, külföldi, 
igen kiadós és kitűnő min ségű burgonyát 
hozat, amiért is kéri az érdeklőd > polgár
társakat, hogy ebbéli szociális fáradozá
sában saját jól telfogott ügye szempontjából 
is a legmesszebbmenőleg táino rassa. Jelent
kezni hétfőn délutánig lehet. A burgonyá
nak métermázsája 7 korona.

— Táncvizsga. Rosenberg Richard 
táncm ster f. hó 24-én tartja ezidei tánc- 
tanfolyamán лк záró vizsgáját a „Központi 
szálloda“ tánctermében. — 25.-én ugyan
ott boston-estély lesz.

— Né*; у felvonásos színdarab a 
moziban. Múlt vasárnap este „Margit kin 
szenvedése“ cim alatt egy 4 felvonásod 
színdarabot mutatott be a Hof'mann-féle 
bioscop. A színdarab egymaga töltötte ki 
az egész estét. Községünkben ily fajta 
mozi-darabot nem adtak még s igy nagy 
lévén az érdeklődés, oly zsúfolt volt a 
mozi, mint fennállása óta talán még soha
sem.

— Dsiú-dsicu. S c h m o k k  Ede erő
művész anatómiai ismereteken alapuló 
erőművészeti előadására jól megtelt szerda 
este a „Hoffmann szálloda“ nagy terme. 
A jelenvoltak érdeklődéssel nézték az ügyes 
fogásokat, melyekkel kevés erővel bírók 
is a legveszedelmesebb helyzetekből ki tud
nak menekülni, sőt ellenfelüket ártalmat
lanná tenni. Fődolog a lélekjelenét és az 
ügyesség. Az ily fajta dolgok elsajátítása 
főleg a rendőrségre nézve hasznos, de a 
magunk fajta polgároknak sem árt ezeknek 
a tudása.

=  Halálozás. В a 11 á n Pálné folyó 
hó 12.-én, életének 63-ik évében elhunyt.

A zsúrfiú.
öt órakor gyülekeznek 
Tüzes ifjak, lanyha vének. 
Gyülekeznek ifjak, vének,
Zsúrolásról szól ez ének.
Tiszta gallért tesz a zsúrfi 
S nyakkendője csokrát kötve 
Tükör előtt elmélázik 
Kibámúlva, ki a ködbe.
Aztán lépve frakkba, lakkba,
Beállít egy úri lakba.
„Kezitcsókiom, kisztihand-hand! 
Örülök, hogy itt lehetek !
Mily szép bútor! Sőt a képek!
Ki festette ? Moszjő Retek ? 
Mondhatom, hogy modern vászon!
Jé, a Tuci milyen bércig!“
Dicsér jobbra, dicsér, balra 
S nyelve pörög még két percig.
Majd féljobbra meghajolva,
Belekezd egy halk, bús mollba.
„Oh Fedőra, bájos úrlány, 
Szivközépről vibrál üdvöm,
S mint a méla hold hárfája 
Lágy zenémet Önnek küldöm.
Mig nem látom, csöndes vérein,
De ha látom perzseg, forr, dúl.“ 
Szatyi végét be sem várja,
Mint az ajtó, sarkon fordúl.
Nem sokáig marad árván.
Amott egy nő diványpárnán!
Hova nem hat kályha heve, 
Pálmafának hűs enyhében 
Diványpárnán özvegy nő ül.
Kék a szeme, haja ében.
Mellé húzza zsúrfi székét 
S ó-nyelven áll szóba vele :
„Elefánt — szegy mellehúsa, 
Kecákegida a kebele.“
Alig szóló t, széke feldűl.
El g mára a keser v bűi.
Éppen jókor. Enni hívnak.
Ebédlőben dús az asz’a!.
Egy úr torkát köszörű i 
S kevés szóval nőt magasztal.
„Hipp, hipp — hurrá“, szól a zsúrfi, 
S jő utána harsány éljen 
LshÖrpint vagy két pohárral 
S alig várja, hogy beszéljen.
Köhint, kettőt, hármat, négyet 
В föltalál egy szűz beszédet.
„Hamukodik már az érzés.
Szívem bütyke kérges réteg.
О dö kolony illatot fű 
Szél, a virág és a rétek.
B* tykös szellő, kérges kolony, 
Nyárson forgott az a harcsa.
A ház báj das lányasszonyát 
A pöttyös ég hóttig tartsa.
Ez utolsó kívánságom,
Ki nem hisszi, kupán vágom.
Tapsvihar zúg. Gratuálnak.
Ez aztán a modern gyerek!
A háziúr megpuszilja 
S öreg nénik könnye pereg, 
így lesz ő a nap hősévé.
Mennyi lányszem pihen rajta ! 
Zongorához elvonszolják 
S amit játszik, Mozart-fajta. 
Klasszikus a tánca, torka 
S belezÖldiil a kis Dorka.
Utolsó zsúr, tavasz táján.
Hazatérnek ifjak, vének.
A mi fiunk az utolsó 
Kiről szólt e furcsa ének.
A zsúrfiú hazaballag
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S míg forog a kapukulcsa,
Éppei: azon gondolkozik,
Hogy a világ milyen furcsa:
A sok potyát mind felették 
De Fedorát —.ott felelték!

Cigarillos.

Nyilttér.
Harmincnyolc éven át volt Kevevára 

az én otthonom, most pedig itt kell hagy
nom örökre. Búcsút veszek tehát baráta
im és jóakaróimtól, de inegyjegyzein, hogy 
kedves emléküket szivem mélyébe rejtve 
megtartom. Különös köszönetét mondok 
irántam tanúsított jóindulatukért és barát
ságukért Dr. Klein József és Kohn Ignác 
uraknak.

Tisztelettel
Ibel Klára.

38 Jahre war Kevevára meine Heimat 
und nun muß ich sie verlassen.

Sage daher auf diesem Wege allen 
meinen guten Freunden und Bekannten 
adieu und danke Herrn Doktor Kl e i n  
und Herrn Ignatz Kohn  für alle mir er
wiesene Freundschaft und Gefälligkeit, 
und versichere, Alle, Alle im besten An
denken zu halten.

Achtun svoll
Clara Ibel.

Szerkesztői üzenetek.
Lapunk 4. számában közöltük azt a 

választ, amelyet valaki a „Krónika“ c. 
tréfás versre írt. — „Z.“ most, miként 
setettük, megírta viszonválaszát. Közre ad
juk ezt is, de jelezzük egyben, ho ;y ezzel a 
„boci ügyet“ levesszük a napirendről. Me t 
hiszen nem a : a lényeges, hogy a boci-e, 
vagy a koca a tarka? Hanem az, amit 
a krónikós mondott: „Összeülít két nagy
f e j t  . . ., hozzájuk szeg dőlt később egy 
hórihorg: s jött végül nárom kurta. Ezek 
tanácskoztak, tettek — vettek, határoztak, 
aminek aztán az lett a következménye, 
hogy létrejött a „Kevevára.“ És a „Keve- 
váraer Wochenblatt“ ? Kimúlt az élok 
sorából. Eihantoltuk. A temetéshez —„es„ 
munkatársunk személyében papot is kerí
tettünk. Nyugodjék békében! Nem a 
pap, kanem a Wochenbitatt.

A hasábot már most átengedjük a 
vissonválasznak:

No hallja kigyelmed, magadta énnekem, 
Hogy ugv meg .kielte téré las énekem.
Csak tréfa szólt abból, mely minden gúny', elvet 
Hej, ha ok’nt tudna énekelni keleined!
Rossz, repedt fazéknak verte az olda’át,
Úgy dünnyögte hozzá sántikáló cbdát.
No de azon aztán olyan jót nevettünk 
Hogy utána ötért csillapítón vettünk.
Hajdanta kigvelmed nagy vadász lehetett 
És mint kocapuskás, csak kocát lőhetett.
Ez állatot most is azért szereti tán 
S így lett a kocáról éneklő Tit'n.
Ha máskor verset ír, költészettant vegyen 
S viziteljen hétszer a Pegazus hegyen. 
Pegazus farkába kapaszkodjék bele,
Így juthat fel aztán Múzsájához vele.
írjon még sok verset, nem írja hiába, 
Beválaszthatják az Akadémiába.
Végre száz szánók is egy lehet a vége: 
Legyen osztán most már köztünk szent a béke!

— z.

Dr. R. A. Köszönjük. Későn érkezett, 
azért ebben a számban már nem közöl
hettük.

Sz. Gy. Székelykeve. A verseket nem ! 
kaptuk meg. Jó dolgot mindenkor szívesen 
közre adunk, hát csak ide vele.

Észbúvár, ön azt kérdezi tőlünk, 
hogy vájjon az az ember, aki eg'^sz életén 
át tyúkagyvelőt eszik, tyúkeszű.é válik-e? 
— A kérdéséből ítélve : igen!

Életunt. Meg akar válni az élettől — 
írja. Nem leli semmiben örömét. Semmi 
sem nyújt irt busongó lelkének. Tőlünk 
kér tanácsot, mit tegyen. Mi elküldtük 
behnunkatársunkat, Argost dr. Klein 
Józsefhez és dr. Knezsevics Szilárdhoz, 
csak hogy segítsünk baján. Az orvosok 
elolvasták levelét, s rövid tanácskozásuk 
eredménye az leL, hogy önnek széllé mi 
szórakozásra van szüksége. Azért ajánlják, 
hogy olvasgassa szorgalma an a „Keve- 
várát“, amelynek példánya 20 fillérért 
bármikor kapható a kiadóhivatalban, Ober
läuter Róbertné nyomdájában helyben.

Többeknek. Helyszűke miatt már 
csak a jövő számban.

67/1912 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pancsovai kir. tör
vényszéknek 1911. évi Sp. I—324|3 számú 
végzése következtében Dr. Gráber L'.s ló 
pancsovai lakos ügyvéd által képviselt 
Bach Mór pancsovai lakos javára 96 kor. 
42 f. s jár. erejéig 1911 évi január hó 
4-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján feli 1 foglalt és 9Ó0 kor. becsült Kö
vetkező ingóságok u. in. asztal, szék éú 
söraparátos nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek а к eve várai kir. já
rásbíróság Í9íl-ik évi V. 1172/2 sz ámu vég
zésé folytán 96 kor. 42 fill, tőkeküveiebs 
ennek és pedig 226 k. jun, 8-lói okt. 1-ég 
96 kor. után 1911 évi okt. hó 2. napjá ól 
járó 5% kamtai váltódij és eddig összesen 
65 kor. 92 fülben, biróilag már mega la
pított költségek erejéig, leendá megtartá
sára 1912. évi február hő 21. na* j n d.
e. 9 órája határidőül kit tizei ik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy

zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§.-ai értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak 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.

Kelt Kevevára 1912 évi jan. hó 8-án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

118/912 sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. járás
bíróságnak 1910 évi Sp. I—1170/11 számú 
végzése következtében Dr. Rédiger Aladár 
kevevárai lakos ügyvéd állal képviselt 
czv. Guczul Györgyné Erzsébet delibláti 
lakos javára 249 kor. 60 f. s jár. erejéig 
1911 évi május hó 25.-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt 
és 800 kor.-ra becsült következő ingóságok,
u. m. szoba bútorok és zongora nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911-ik évi V. 556/2 számú 
végzése folytán eddig összesen 303 kor. 
02 fillérben biróilag már megállapított 
kéltségek erejéig, alperes delibláti lakásán 
1012. évi február hó 23-4к napjának dél
előtti 7Л2 órája határidőül kitt ze ik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel o’y 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ér
intett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbb )t Ígérőnek, szük
ség esetén becs áron alul is 11 fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat misok is le- és felülfofialtatták 
és azokra kielégítési jo ;ot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX t. ez. 120. 
§ értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Kevevára. 1912 évi febr. 13.-án.
Orsó János, k'r. bir. végrehajtó.

m ü i i i i i i i i i ü

Könyvkötői m íü ic ip iö a n
mindenféle e szakmába vágó 
munkálatok a l e g n a g y o b b  
szakértelemmel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné. 
Ш1Ш113!Э!£11Э]31н11Э1Э11Э!н11Э1н1

д а г - B i o s K O P .
A Hoffmann-féle szállodában ma vasárnap febr. 18-án

= két előadás,
A műsor rendkívül érdekes.^ Különösen nagyhatású a Notre- Damei ham u 
gozó c. 2 részből álló dráma, amelyhez hasonlót a bioskop még nem

mutatott be.
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Meghívó.
A Temeskubini Takarékpénztár r. t. f. évi február 

hó 28-án d. u. 3. órakor az intézet saját helyiségeiben 
tartja

VII. rendes közgyűlését
melyre a t. ez. részvényesek ezennel tisztelettel meg
hivatnak.*)

T á r g y s o r o z a t :
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
2. A mérleg jóváhagyása és a felment vény megadása.
3. Határozathozatal a nyereség felosztása iránt.
4. A felügyelő bizottság választása.
5. Netáni intitványok.**)

Ke ve v á ra , 1912. febr. hó 14.-én.
Ezen közgyűlés most már a megjelent tagok 

számára való tekintet nélkül fog megtartatni.
Az igazgatóság.

*) 19. §. Minden részvényes vagy annak képviselője, ki 
szavazati jogát érvényesíteni akarja, köteles a 18. §. határoz
ni myaiuac megfelelően átírt részvényeit három nappal a meg
tartandó közgyűlés elolt az intézet pénztárába elismervény 
melleit letenni, a hol azok a közgyűlés befejezőig maradnak.

**) 27. §. Öt szavazatképes részvényes által december 
31-ig beadott indítványok a legközelebbi rendes közgyűlés 
napirendjébe felveendők.

Minden a 18. és 19. § szerint szavazatképes részvényes'a 
közgyűlésen a napirenden levő tárgyakhoz inöitványok it tehet.

Ha a közgyűlésen a napirendre fel nem vett önálló in
dítványok tétetnek, a közgyűlés csak a felett határozhat, vájjon 
ezek végett íendkivü’i közgyűlés egybehivandó-e vagy nem.

Einladung.
Die Temeskubiner Sprarcassa Act.-Ges. hält am 

28. Februar dieses Jahres Nachmittags 3 Uhr in 
den eigenen Lokalitäten des Institutes ihre

VII. ordentliche Generalversammlung
ab, zu welcher die p. t. Actionäre hiermit ergebenst 
eingeladen werden.*)

G e g e n s t ä n d e :
1. Bericht der Direktion und des Aufsichtsrates.
2. Zurkenntnissnahme der Bilanz und Erteilung des

Absolutoriums.
3. Beschluss über die Verteilung des Gewinnes.
4. Wahl des Aufsichtsrates.
5. Eventuelle Anträge.**)

Ke ve v á ra , den 14. Feber 1912.
Diese Generalversammlung wird ohne Berück

sichtigung der Anzahl der erschienenen Actionäre 
abgehalten.

Die Direktion.
*) 19. Jeder Actionär oder dessen Vertreter, der sein 

Stimmrecht aus'iben will, ist verpflichtet, seine laut § 18 ent
sprechend umschriebene Actie drei Tage vor Abhaltung der 
Generalversammlung in der Instituts-Cassa zu deponieren, wo 
selbe bis zur Beendung der Generalversammlung verbleiben.

**) §. 27. Die bis 31. Dezember durch 5 stimmberechtigte 
Actionäre vorgelegten Anträge sind in die Tagesordnung der 
nächsten ordentlichen Generalversainlung aufzunehmen.

Jeder nach § 18 und 19 stimmberechtigte Actionär kann 
bei der Generalversammlung zu den Gegenständen der Tages
ordnung Anträge stellen. Wenn in der Generalversammlung 
selbstständige Aantäge gestellt werden, welche in der Tages
ordnung nicht aufgenommen sind, kann die Generalversammlung 
nur darüber beschliessen, ob diesbezüglich eine ausserordentl. 
Generalversammlung einzuberufen ist oder nicht.

93/1912 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemlomi kir. 
törvényszéknek 1911. évi 6706 p. számú 
végzése következtében Dr. Lekics Illés 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
pancsovai népbank javára 290 kor. s jár. 
erejéig 1911 évi julius hó 19-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le fog
lalt és 670 kor. becsült kővetkező ingósá
gok u. m. szoba bu’orok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já- 
rásbirós \g 1911 -ik évi V. 546/2 számú végzó 
se folytán 200 kor. tőkekövetelés ennek 
1911 évi február hó 8 napjától 6% kamtai 
v,% váltó dij és eddig összesen 79 kor. 
90 fülben, biróilag már megállapított költ 
ségek erejéig, alperesek kevevárai lakásán 
leendő megtartására 1912. évi február hó 
20. napján d. u. 2 órája határidőül ki tűzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. 
és 108.§.-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükségese
ién becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kelt Kevevára 1912 évi jan. hó 27-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Janies Mihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű 
"ЯП*1 •  1  •  «эrilsem sor

Concurs.
Die Keveváraer serbische Kirchen- 

gemeindö gibt bekannt, daß sie das

mert a „FÓR HIN“ a sok
szorta megjavított :
SJöi’ t í ő i  k e v e r é k

kész állapotban!
Nagyon erősen tapad a nedves 
levélre is! Bármily harmatnál 
permetezhet vele, mert kitünően 
tapad! — Semmi üledéke ninrs! 
Számtalan elismerő nyilatkoza' 

Kérjen ingyen és 
bérmentve leírást a

F O R H I N -
gyártól,

BUDAPEST, VI. Váczi-ut 93.



6. oldal.

582/912 tlkvi sz.
Ezen jelentés folytán kibocsájtatik 

az alábbi ujabbi

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság dr. Ghelner Jenő kevevárai 
ügyvéd által képviselt Dunareana Takarék- 
és Hitelintézet r. t. végrehajtató javára 
Vojnov Zsiva homokosi lakos végrehaj
tást szenvedett ellen 3000 korona tőke, 
ennek 1908 évi szeptember hó 18-ikától 
járó 8% kamata 562 korona 28 fillér eddig 
megállapított, valamint a még felmerülendő 
költségek, — valamint a csatlakozás ki
mondásával a homokosi 1762 sz. betétben 
felvett ingatlanokra Oláriu Demeter ifj. 
és Oláriu István javára 208 korona és 150 
korona költségbiztositék és 15 kor. 60 fill, 
költség, a homokosi 1762 és 1763 sz. be
tétben felvett ingatlanokra Oláriu István 
és ifj. Oláriu Demeter javára 500 kor. és 
17 kor. 60 fid. költség ugyanaz javára 
147 korona és 100 kor. költség biztosíték 
és 15 kor. 60 fill, költség, — Mayer Károly 
540 kor. tőke, ennek 1910 április 23-tól 
járó 6% kamata 6 kor. 20 fill, óvási, 3% 
váltédij és 61 korona 10 fill, költség, — 
dr. Ghelner Jenő javára 230 kor. 32 fill, 
töke, ennek 1910 május hó 19-ikétől járó 
5% kamata és 96 kor. 04 fill, költség, — 
ugyanaz javára 104 kor. tőke, ennek 1910 
évi május 23-tól járó 5% Kamata és 80 
kor. 97 fdl. költség, —  uláriu István és 
ifj. Oláriu Demeter javára 300 kor. éj 100 
kor, költségbiztositék és 47 kor. 90 fillér 
költség, — Nyarm^ul Péter javáia 920 
kor. t..ke, ennek 1910 évi szeptember hó 
17-ikétől járó 5% Kamata és 89 kor. 90 
fill, költség kielégítése végett az 1881 évi 
LX. tcz. 144 es 146 §§-ai alapján az alább 
körülirt ingatlanodra az árverést elrendeli 
és ezt, valamint ennek leltételeit a követ
kezőkben teszi közzé:

1. árverés alá bocsíjtalnak a fehér- 
templomi kir. Törvényszék területén fekvő 
Homokos község 1762 és 1763 sz. beté
tekben foglalt ingatlanok, és pedig:

I. A homokosi 1762 sz. betétben 
felvett:

A. +• 236. hrsz. szántó a Hegy I. 
dűlőben 170 n.-öl 5/u"°cI része 10 korona 
becsárban.

A. +• 236. hrsz. szántó a Hegy I. 
dűlőben 216 n.-öl %-od részé 15 korona 
böcsárban.

A. f- 4392. hrsz. szántó a II. dűlőben
1 hód 1Ы6 n.-ol b/ti-od része 220 ko.ona 
becsárban.

A. f. 5185. hrsz. sí ontó a Ili. dűlőben 
1189 n.-öi %-od része 85 korona 85 filler 
becsárban.

A. f. 5396. hrsz. szántó a III. dűlőben I
2 hold 42 n.-öl ’/«-ód része 231 ko.ona 
67 fill, becsárban.

A. t- 5631. hrsz. szántó a IV. dűlőben 
1238 n.-öl %-od része 88 kor. 50 fillér 
becsárban.

II. A homokosi 1763 sz. betétben 
felvett:

A. f. 246. hrsz. kert a beltelekben 
175 n.-Öl és 247 hrsz. h íz 849 őisz. alatti 
udvarral a beltelekben 2226 n.-öl 423 

'korona becsárban.
A homokosi 1762 sz. betétben felvett 

%-od részb J Vojnov Rádát illetett 7«"°^ 
résznek l/4-ed részére Vojnov András javára 
bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jog ezen árverés által nem éreztetik.

Amennyiben a fenti ingatlan juta
lékért a fenti szolgalmi jogot legelőző

„ K E V E V Á R A “.

tehertétel fedezésére szükséges s ezennel 
3800 koronában megállapított vételár meg 
nem igértetnék, az árverés nyomban ha
tálytalanná válik és az ingatlanok az 1881 
évi LX. tcz. 163. §-a értelmében á fenti 
szolgalmi jog nélkül fognak elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
község házánál 1912. évi márczius hó 13-ik 
napjának délelőtti 9 órakor fog meg
tartatni, jelen árverési feltételek mellett, 
melyek úgy a telekkönyvi hivatalban, mint 
Homokos község házánál a hivatalos órák 
alatt bárki által megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alól is el fognak 
adatni, azonban a kikiáltási ár kétharmad
ánál alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő kö
teles nyomban a bánatpénzt az általa Ígért 
ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni, ha eme 
kötelezettségének eleget nem tesz, Ígérete 
figyelmen kívül hagyásával és kizárásával 
az árverés nyomban folytatódik!

7. Vevő köteles a vétetárat két egyenlő 
részletben és pedir az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésitől számított 15 nap 
alatt, a mÁsódig ugyanaz naptól számított 
45 nap alatt mindegyes vételári részlet 
után az árverés napjától járó 5%-os ka
matokkal együtt a kevevárai kir. adóhiva
talnál lefizetni.

8. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától járó adókat 
és illetékeket viselni és az ingaHan birto
kába az árverés jogerőre emelkedésekor lép.

Kevevárán, 1912. évi január hő 29.-én.

Hajdú s. k.
kir. aibiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz

kir. telekkönyvvezető.

295/1912 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatos'g dr. Boskovics Dusán pan- 
csovai Ügyvéd áltál képviselt Novakov Zsiva 
végrehajtó javára ifj. Ba bu Jakab gyám 
álJal kép iselt kisk. Barbu Pérsza, Mária 
és Paraszkéva homokosi lakások végrehaj
tást szenvedettek ellen 1000 ko.ona töke, 
ennek 1907 évi mÁjus hó 8 ikától járó 6% 
kamata 176 ko.ona 50 fillér eddig megál
lapított valamint a még felmerülendő költ
ségek, úgyszintén a csatiokozás kimond .- 
sival Selmeci Takaré p niz ár r. t. j ív Ára 
12000 korona léke ennek 1906 évi június 
hó 1-től járó 6% kamata 7% késeden i l á
mát és 212 kor. 10. fill, költség kielégítése 
végett az 1881 évi LX. tcz. 144 és 146 §. 
§. alapján az alább körülirt ingatlanokra 
az árverést elrendeli és ezt valmint ennek 
feltételeit a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a f hér- 
temploini kir. törvényszék területén fekvő 
Homokos község 1Ó75 számú betétben 
foglalt következő ingatlanok.

A 1. 1261. Ház 571. őisz. a udvarral 
253 n.-öl és 1262. hrsz. Kert a beltelekben 
168 n.-öl 322 korona becsárban

A II. 1263. hrsz. Kert a beltelekben 
391 n.-öl 1264 hzsz. Kert a beltelekben 
168 n.-öl és 1265 hrsz. Ház 570 őisz. a

1912%febniár 18.

udvarral a beltelekben 253 n.-öl 872 kor. 
becsárban.

A f  2176/1 hrsz. Szántó a Völgyben 
283 n.-öl 33 kor. becsárban.

A t  2176/2 hrsz. Szántó a Völgyben 
141 n.-öl 17 kor. becsárban.

A f  3131/1 hrsz. Szántó az I. dűlő
ben 1 hold 12 n.-öl 191 kor. becsárban.

A t  3132/2 hrsz. Szántó az I. dűlő
ben 966 négyszögöl 114 kor. becsárban.

A f  4070/2 hrsz. szántó a II. dűlő
ben 1 hold 840 négyszögöl 208 korona 
becsárban.

A t  5343 hrsz. Szántó a III. dülö. 
ben 2 hold 29 négyszögöl 276 korona 
becsárban

A f  5761/1 hrsz. szántó a IV dűlő
ben 1 hold 521 négyszögöl 181 korona 
bscsárban.

A f  5761/2. hrsz. szántó a IV. dűlő
ben 1269 négyszögöl 109 kor. becsárbau.

A f  6360 hrsz. szántó az Orlovati 
rétekben 1 hold 219 n.-öl 156 korona
becsárban

A f  7218 hrsz szántó a Csibuk dű
lőben 2 hold 153 négyszögöl 201 korona 
becsárban.

Az A. II. 1263. 1264. 1265. és A. +. 
2176/2. 3131/2. 4370/2. 5343. 5761/2. és 
7219 hrsz. ingatlanokra Bérbu Mária ja
vára bekebelezett élethossziglani haszon- 
élvezeti jog ezen árverés által nem érinte
tik.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1912. évi március 13-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
a jelen árverési feltétetek melleP, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Ho mokos köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetek.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alól is el fognak 
adatni, azonban az 56, 97 és 89 hrsz. in
gatlanok a kikiáltási ár felénél, a többi 
ingatlanok pedig a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szánd Tcozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%-át készp Tízben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni, ha 
eme kötelezettségének eledet nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásá/al és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Vevő köteles a vételár it két egyenlő 
részle than és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá
mítolt 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

8. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

Kevevárán, 1911. decz. hó 6-ikán.
Hajdú s. k.

kir. albiro.

A kiadmány hiteléül:

D inusz
kir. telekkünyvvezotó.

Nyomatott Oberlauíer- féle könyvnyomdáiban, Kevevára.


