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A gazdatársadalom szükségkép létrejövő eredményei niok. Kétségkívül bizonyos, hogy
p p i Лор megelőző próbáknak, nehéz talaj - ta- utóbbiakhoz azok tartoznak, kiknek

I ie v e  l - C .  nulmányoknak és kísérletezésnek. A gazdasági felszerelésük olyan, hogy
л peiette nagybecsű missziót tel- haladás, a mely csak arra törekszik, kisebbmérvű módosítás mellett halad- 

„Országos magyar gazdasági ко®У n" nld jobban lehessen a földet hatnak a korszerű vívmányokkal, 
^ tijre sü le t“ évek óta, hogy a vidéki 1,8У értékesíteni, hogy kevés munka- Azok, kiknek arra való az anyaföld, 

^azdasám egyesületek közreműködé- erö mellett fokozott hasznot tudjunk hogy polgáriasán szerezhessék be ál- 
sével a” szakképzett és komolyabb Elhozni belőle, már ilyen természetű tala szükségletüket, persze azok nem 
gondolkodó gazdák részére az ország ,elvénél fo?va is ’gén alkalmas arra, rendelkezhetnek a drága mezőgazda
különböző részeiben gazdasági e'őa- Ьо^У minden agrikulturát művelő nép sági gépfelszerelések fölött, úgy mun- 
dásokat'rendez. Kétségkívül ezeknek vele megismerkedjék. Ez hasznos az kálják meg földjeiket, a hogyan épen 
a sorozatos előadásoknak meg van е&Уе8ге, es eppen énnél fogva hasz- az alkalmatosig jobbnak talalja. 
a maguk értéke, melyeknek idővel nos a közönségre, az államra is. Ez м  osztály legnikabb szőrű ra es
lesz meg a maga egészséges gyümölcse. Másrészt azért figyelemreméltó különösen ennek az osztálynak ked-

Ez az intézmény azért is jelen- ez az intézmény, mert szükséges és véért honosítottak meg a gazdasági 
tőségteljes, mert egyrészt az ország, pedig égetően szükséges, hogy szak- eloaüaisokat.
mely elsősorban mezőgazdasági hala- beli készségük a gazdászattal foglal- Mert nemcsak a gazdasági szem- 
dásának szempontjából szükséges, kozóknak fokozódjék. Mert vannak pont az egyedüli, a mely az intező- 
hogy a kész gazdászok, vagy azok, az országban gazdászok, kik kitünően köröket arra bírta, hogy a szóban 
kik gyakorlatilag már igen régen végzik a hatáskörükbe tartozó mező- | forgó előadásokat évek óta megho- 
vannak ennél a foglalkozási ágnál, gazdászatot, vannak, kik hagyományos nositották, hanem különösen és talán 
hogy ezek megismerjék azokat a csapásokon haladva, világért se tér- elsősorban, hogy a középosz t á l y t ,  
haladással együttjáró vívmányokat, nének el attól a gazgdasági rend- mely a jelzáloghitelek nagyfokú 
melyeken a föld egész kerekségén szertől, melyet elődeiknél látnak és igénybevétele által már majd-majd 
lakó kulturemberiség fáradozik. A hogy végét veosük a különböző ter- a tönk szélére jut és ilyen módon a 
vivmányok, ne gondoljuk, hogy vé- mészetű gazdáknak, olyanok is van- hires középosztály a nemzetnek oi- 
letlen találmányai egyes zseniális nak, kik legjobban szeretik ha,évről szagunkban való földfoglalása óta 
szakembereknek, nem, hanem igenis évre más-más újítást kellene behoz- legértékesebb eleme, elzühk és vissza-

T  (  n  л  a zsiványnak. Megértette főhadnagy ur? generálisoknak, aki épen nem valami os-
1 А  К  О  A . Igen is kapitány úr. tóba, naiv érzelmek hatása allatt jár a 48-as

És főhadnagy ur Hunnffy már épen számú fiakkeren a Kossuth Lajos utcában 
*тг intézkedni akart a patrouille összeállítása hanem miként ő a tiszti kaszinóban a leg-

Szenteczki bravúrja. * felö]? mikor — épen nem várt megepetésül első alkalommal kijelentette, — keserű
. , . A , , , - űn _  kinvilott a kaszárnya nagy kapuja s dacból teszi csak csupán.

... . J Ir.ta: ~ !  ~  ,®zazad ' ? begördült azon a 48-as számú fiakker. — Miért nevezték el épen azt az
állott a kivonulásra. — Kapitány ur Funds- к felettébb kellemetlen meglepetés- utcát Kossuth Lajos utcának ?
berg megallott a jobb szárny előtt es egy- az voU az egyszerű és kézen- Megjelenni pedig többnyire váratlanul
kedvuen hallgatta, hogy főhadnagy ur P ma arázata, hogy ez a 48-as számú szokott és mindig a kora reggeli vonattal
Hunntfy mily hévvel es meggyőződéssel napjám nagy szerepet ját- érkezett.
szavalja el a szokásos jelentest a szazad a „arnizion életében. A tisztek miként rendesen, — úgy
létszámának az napi változatairól, mintha • Mióta a Tábornok — utcát Kossuth- most is nagy igyekezettel rohantak a kel-
a vi agegyetem sorsa egyedül es kizárólag utcának keresztelte el a városi ta- lemetlen, de magasrangú vendég fogadá-
ettol a „Frührapport — tol függne csupán. J J az(5ta Hochreiter generális úr — mi- sára s mire a fiakkeres ajtót nyitott, ak-

Tehát Szenteczki nincs, — kerde ka- M inspicirungra jött — mindig a korra már valamennyien ott álltak szépen 
pitány ur Fundsberg nagy zordonan. számú fiakkeren szokott behajtatni félkörben sorakozva a fiakker jobb oldalán.

Nincs — hangzott főhadnagy ur Hunn- az állomásról a nagy kaszárnyába, mely A k i pedig a fiakkerböl kibújt és
tfy valasza kurtán. 1 ,. az emiitett utcának egyik moinmen- szörnyen alázatos pofával jelentette Funds-

Alsó, egy káplár kivonul négy ein- fáU *ékesséí*e voit régtől fogva. Nem azért berg kapitány urnák, hogy ime ő megér- 
berrel patrouille szolgalatra s felkutatnak ezt a ^erék generális ur, mintha tül- kezett, az nem csak, hogy generális nem
minden butikot és lebujkorcsmát; vala- ; _ hevíilt volna azokért az eszmé- volt, de sőt még csak gefreiter sarzsit sem
melyikben azután bizonyosan megtaláljak S melveket a Kossuth név és a négy- viselt a jámbor; lévén ő egyszerűen Szen-
az| a gazembert és vasra verve behozzak r jcy0jy mi„dentmondóan, szimboli- teczki, a század szabó,
a kaszárnyába. Majd adok en annak a z^jnak. sőt ellenkezőleg, a generális ur A tisztek részben kacagva, részben
*) Szerzőnek „Szenteczki szazudszabó,“ cimü tLica effVike volt a hamisítatlan telivér osztrák káromkodva oszladoztak; de legjobban 
sorozatából.
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esik vagy a kurta nemességbe, vagy 
proletárja lesz a hivatali pályáknak.

Hiszen nem egyedül tanulmány
ról, ismeretszerzésről van szó itten 
hanem sokkal nagyobb dolgok azok, 
melyek létet adtak annak, hogy itt 
ebben az országban a mezőgazdaság 
olyan mederben fejlődjék, mint 
mindenfelé a művelt nagy világban.

Ámde nagyon egyoldalú és el
avult volna ezen intézmény, ha 
kizárólag olyan földmivelő elemek 
számára tartanák fenn, amelyek ál
tala könnyebben tudnák esetleg 
levetni magukról azokat a terheket, 
melyekbe őket vagy az okszerűtlen 
gazdálkodás, vagy a könnyűvérűség 
sodorta. Nekünk egy néposztály meg
mentésére kell törekednünk. Már 
pedig szűkkeblűség volna, ha kizár
nék ebből a törekvésből azokat, kik
nek szintén nagy szükségük van rá, 
hogy lenditsenek egyet az ő ügyükön. 
Értjük alatta a kisgazdákat. Aközben 
meg volna teljes mértékben minden 
erkölcsi alap arra, hogy sorsuk ne 
legyen olyan mostoha, mint a milyen 
mostanában.

Ők, tudjuk, szorgalmasak, hom
lokuk verejtékével kapargatják ki a 
földből azt a keveset, a mi szűkösen 
elég élelmezésükre, kellő nevelés 
mellett hajlandók arra, hogy soha a 
korcsma tájéka felé se nézzenek és 
az iiyen osztályt meg kell becsülni, 
módot kell nyújtani arra, hogy 
gyarapithassa tudását a földmiveiés 
körében.

Szívesen elismerjük, hogy első

káromkodott kapitány ur Fundsberg, külö
nösen mikor Helm a kis tömzsi kapitány 
elmenőben csakúgy foghegyről oda vetette 
neki, hogy: sohase tüzelj olyan fene mó
don kamerád; inkább adj hálát a nagy 
úristennek, hogy egyszer életedben kecs
két is láttál fiakkeren ülni és még csak 
belépti dijat sem kellett fizetned.

Hja persze kecske.
Ez szinte olaj volt a különben is láng

gal égő tűzre.
Tehát mégcsak nem is ember, — or

dította nagy hangon kapitány ur Funds- j 
berg, — hanem kecske, — Ein Kompag
nie - Schneider! Was Schneider? Eine 
Kompagnie - Ziege. — Was Ziege? Ein 
Ziegenbock. — Közben keverte a men
nyei szentek sorozatát elölről hátra és há
tulról előre, hogy szinte öröm volt nézni, 
a minthogy a legénység nagy lelki gyö
nyörűséggel is nézte, hogy kapitány úr a 
nagy igyekezet miatt a rendesnél is job
ban hogyan töri kerékbe a magyar nyel
vet ; végre azután úgy belekeveredett a 
derék ember a krucifixek és szakramen- 
tek tömkelegébe, hogy egyszer csak se 
tű ; se tova mozdulni se tudott az isten
adta! ellenben fújt rettenetesen. Végre is, 
hogy a guta meg ne üsse, minden hájjal 
megkent Pánczél őrmester sietett a derék 
kapitány ur segítségére, szólván e képen : 

Hallja maga nadrág foltozmányos 
szabászati varrnok ! Azt akarja mondani a

„ K E V E V Á R A . “

rangú tény, ha az ismeretgyarapitást 
mindenfelé az országban és minden 
mezőgazdasággal foglalkozó számára 
lehetővé teszik. Csakhogy ez még 
nem minden. Használhat ez igenis a 
a mezőgazdaságnak magának, hasz
nálhat egyes jól berendezett gazda
ságnak, de nem azoknak, kiknek 
szükségük van arra, hogy elméleti 
tudásukat megelőzze az a sok gazda
sági kellék, melyeknek segélyével 
megvalósítani lehetne azokat az újí
tásokat, melyek a modem gazdaság 
által előiratnak.

Törekedjenek tehát arra is, hogy 
anyagilag segedelmükre legyenek 
azoknak, kik csak terhes kölcsönök 
árán tudnának nyerni valamit az 
előadások tanulságaiból.

H Í R E K .
=  Elhalt plébános. Az elmúlt hét 

folyamán halt meg О b r e n о v Vásza ho- 
mokosi szerb pap, akit az egész járásban 
ismertek.

— Megbízás. A vallás és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter В é r c z у Lajos 
iedevaló polg. isk. tanár áthelyezésével 
megüresedett állás teendőivel S e b ő k  
Jenő oki. középiskolai tanárt bízta meg.

— Hivatalvizsgalat. A napokban 
időzött községüngben M a r t o n  Imre 
pénzügyigazgató helyettes az itteni adó
hivatal megvizsglása végett. Tudtunkkal 
minden rendben volt.

=  Határrendó'rség. T о 1 v é t h János 
a helybeli határrendoá kirendeltség uj ve
zetője állását a napokban elfoglalta.

— Ke ve vára autonómiája felfüg
gesztve. Hivatalosan ugyan még nincs 
tudomása községnek, — de tudott dolog

kapitány úr, hogy csapott volna bele ma
gába a hétágó rozsdás istennyila életének 
legelső hajnalán, de félórával mindenesetre 
előbb, mint mielőtt az anyakönyvbe beje
gyezték.

Ja, ja ; so hab’ ich’s gemeint — szólt 
szinte neki vidámulva kapitány ur Funds- 
berg. Hanem az még nem minden. Ez a 
zsivány fog ma nekem marsadj usztirung- 
ban kirukkolni. — A’só őrmester: vigye 
csak be a gazembert és adjusztálja ki for- 
schriftmässig — Megértette ?

Igen is kapitány űr.
így történt azután, hogy szegény 

Szenteczki egy átlumpolt éjszaka után teljes 
felszereléssel szenvedte át a délelőtti gya
korlatot.

Azt persze mondani sem kell, hogy 
ez a katonai gyakorlat kombinált sorozata 
volt azoknak a fortélyos mozdulatoknak, 
melyeket az Exercirreglement, — ez a 
tréfát és humoreszket csak a legkisebb 
mérvben tartalmazó katonai irodalmi mű, 
— a század számára előir.

Viszont azt sem kell külön felemlí
teni, hogy kapitány ur Funsdberg a gya
korlatok keresztülvitelével sehogy sem volt 
megelégedve és teljes meggyőződéssel 
hangoztatta, hogy ha ő most összegyüjte- 
né a városban a negyven évnél idősebb 
vénasszonyokat, azok messze túlszárnyal
nák a hetedik századot a kolonázás terén.

Végre úgy tiszenagy óra körül, —

— hogy a belügyminiszter az alispán 
előterjesztésére felfüggesztette Kevevára 
nagyközség önkormányzati jogát. Törvény- 
hatósági biztos hallomás szerint Korossy 
verseci főszolgabíró lesz. Ezen nagyhorde
rejű intézkedésről jövő számunkban bő
vebben kifejtjük majd véleményünket.

=  Izraelita űj év. Izraelita polgár
társaink f. hó 12-én csütörtökön ünnepel
ték meg egyházi új évü<et. Ez most már 
az ő számitáuk szerint az.5673. Ez alkalom
mal mi is minden jót kívánunk.

=  Az űj polgári fiúiskola átadása. 
A polgá.i fiúiskola holnap azaz 16-án köl
tözködik át a gyönyörű űj épületbe., amely
nek elkészültét türelmetlenül várták már 
nemcsak a tanárok, hanem a tanítványok 
is.

=  Veni Sancte. Nagyszámú tanuló 
ifjúság részvétele mellett tartották meg 
kedden d. e. 9 órakor a szokásos veni 
santét a róm. kath. templomban. A polgári 
fiú és polg. leányiskola növendékeitől 
megteltek a padsorok, a többi helyet pe
dig az elemi iskolai tanulók nagy tábora 
áraszlotta el. B e r k e s  József káplán mind 
járt a mise elején egy szép szivekhez 
szóló beszédet tartott, intve a tanúi óifjú
ságot, tanáraik és tanítóik iránti ragasz
kodásra, buzdítván őhet, hogy egész mun
kálkodásukét a vallás, a haza iránti sze
retet hassa át. Majd megkezdődött a mise. 
Az orgona bizony már oly rossz, hogy rósz- 
szabb nem is lehet. Új orgonát! Már elég 
lett volna a nemtörődömségből. Avval 
nem intéztek el még semmit, ha azt mond
ják „Wir ham ka Geld“. Keressen a hit
község valami utón módon fedezetet. Azt 
hisszük az 6 — 8000 kor. amennyibe egy 
a mi viszonyainknak megfelelő orgona ke
rül, nem juttatja még csődbe a hitközséget. 
Minden ember még a zeneileg laikus is 
már megúnta azt a nyikorgást, nyöször
gést, szuszkifogyást, sípolást, amit egy 
mise alatt végig lehet tapasztalni. Node 
most elég ebből. Mise végén a tanulóifjú
ság még a himnuszt énekelte el, a mire

hogy a mai gyakorlatok csodás sorozatára 
a koronát feltegye, — teljesen indoko
latlanul harcászati gyakorlatot rendelt ei.

A harcászati gyakorlat tehát annak 
rendje módja szerint legott kezdetét is vette.

Előbb néhány Kompagnie-Salve után 
rövid előnyomulás, majd szakaszokba vaué 
tagozódás s erre ismét néhány Zug-Salve 
következett.

Mindez azonban csak olyan prológ 
féle arra nézve, hogy nemsokára kezdődik 
maga a darab. — Aminthogy el is kez
dődött hamarosan. — Előbb azonban ka
pitány ur Fundsberg kijelentette, hogy a 
prológgal épen nincs megelégedve, mivel
hogy a sortüzek, melyeknek az elhangzón 
vezényszóra egy hatalmas dördüiésben kel
lett volna nyilvánulniok, oly szánalmasan 
sikerültek, hogy a fe/yverropogás tarta
ma alatt egy kétkötetes regényt bártran 
átolvashatott volna az ember.

Megyjegyzem, hogy ehhez hasonló 
j nagy mondások igen sűrűn hangzottak el
I a derék kapitány úr ajkairól s igy a szá

zadnál egy-egy ilyen famozus kijelentése 
már alig-alig okozott valamelyes hatást.

Következett azonban a harci játék vál
tozatosabb része.

A szakaszok pár pillanatnyi idő alatt 
rajokra tagozódtak s csakhamar kifejlődött 
teljes hosszában a Schwarm-Linie; az egész 
vonalon végig pedig kezdetét vette a csa
tártűz.



8 P ^ ’rfsára^mi^'^^^iskcHaUk^sza'badsá* I al^iitóhh-8 •H'ír'*'!' +/'* sz'n*ársulat, amely szerencsés keze, energiája és tudása. Igen 
folytat J .  , , i meffhosszabbitatott V  ^яьь ^  1(̂ 0  ̂ színtársulatainál határozót- természetesen dicséretes munkát végeztek
Ka nmn"Írotíf tanköt^e^^c összeírása Ä nJ ° b ,vot’ e bó közepe táján ér- segítőtársai is. szakközegei, a kik a nagy- meg be nem irott ta^ote|esek_ összeírása kéz,к községünkbe. Az első előadás va- szerű terv részleteit kidolgozták és a rai-
végett^ } cziíránvok. Delibláton a ^ ?!|”и ef  szeptember hó 17-én azaz niszter intencióihoz híven a nehézségek

,, országos vásár liven alkah L  • n, esz< ötvös titkártól megtudtuk jogos szempontjait összeegyeztették a sze- 
héten v ‘kelj ü * j ^ j c . hiyt^ ’4h0gy a tarsu at Prosperálása eléggé gényebb közönség érdekeivel és a prakti-makat pedig meg kell ünnepelni, így tart- biztosítva van, amennyiben eddig 40-nél kussá^ot a méltányossággal.
ja le8a,‘lb^ ®v^fagkY^cziéánvIe^énvek0^  u í^ -iT  abonens- A bizalom tehát úgy Megszűnt tehát a gyorsvonat a tehe-és Nedelk v ‘ J% У * У , ‘ játszik meg van, most már csak az kérdés, tősebb utazóközönség kiváltságos közieke-
ünnepeltek. Valami rossz geben adtak túl hogy ennek bizalomnak megtud - e majd dési eszköze lenni. Igénybe veheti ezután 
mesés áron, ' . ‘ . , , ví  ^ a t a r s u l a t .  Csákról szerzett érte- a legszegényebb néjjosztály is, a kinél pe-
bőrére. A kancza ugyanis egy helybeli suleseink szerint, igen. Meglátjuk. dig az idő legalább annyira pénz, mint a
parasztgazdae volt, k, jo kis sunm it ígért ------- ---------------------------------------------- jobbmóduaknál, a kinél a gyorsaság, idő-
a legényeknek, a a ge c jo áron ei eve- HarmaHi1/ n̂ 7tÓIV ü P’inré’jnnütnVnn nyerés és kényelmesebb, kévéssé fárisztó
sithetik. Mint tennt említettük ez sikereit Idillidül,< OSZItílJf 3 ПуО.З/ОПЭТОКОП. utazás szintén a legtöbb esetben nemcsak
iV .liM .l'ir'Tniil’ m - , S  iuía’moUdoU Október -Isejéttl kezdve n budapest ;i ,esti keméció, a kényeleid ké.-dése, ha-
й  «s ä . í T T S i a  “ K a ' t e S i «• tpbát már a saiát 74chiikpt brassói, budapest—bndi és budapest— , ,A KeJu;az > mtogato es szo.akozasbolkiegészítése tehát mar a sajat zsebüket а и ör—szombat betűi vonalak puvps u v n utaz0 ur> a kl е£У keuyelihes, csinos es terhelte. Persze egyik sem akarta ezt a, yy . ^ZdnwdTíieiUl vonaiaK egyes gyois- , Pullmann-khosi bor vao-v пШчч, . „AHnini io a kiinecz a ió íwIpI vonatai hamadosztalyu kocsikat kapnak. «ehernes runmann rocs  ̂ oor vagy plüsstisztségét vallatni es a kupecz a jo üzlet Ré • óhai megvalósulásának plчп 1рпряр p7 foteljéből gyönyörködik az örült iramban 
utáni - d e f i c i t  kiegyenlítés kérdése g f-, V i ™egvaiosuasanak első lepese ez. * előtt vágtató vidék boszorkánv-tán-ataa ” „:гя ЛСС7Р veszett hnu-v n vpo-in Evtizetek óta vajúdik a kérdés es vegre szrm e,ou Уа?1а.° vmeK ooszorkany tan telett annyna össze veszett, nogy a vegin Beöth ] т ászió kereskedelmi miniszter ni- caban> nem is tudja, nem is tudhatja, hogy 
bicskával osztogattak az igazságot egymás- . y bd 210 Kereskeaelmi miniszter ol ielent a vidéki sze^énv kereskedőnek
S í  Jnt.lt bőven mlndk.ttő,übn,k oly ” Й 1 S í i  S S '  iparinak a «T b ?1.32  S S S Ä
annyira, hogy M M .  » * .  ü j t *  . ^ g X S t o t a t . Ä  M * .  ngy.n.z bo.zorkäny«.
szagos vasärra mar d  sem kell faradniok. osztá| | !jfocsikat is fo jaratni de mert gyorsasaggal járhatja meg üzleti utjai, a

=  ifi, kptd«НШ я d l '  egy csapásra a reform minden vonalon f  gyorsaság üzletet, kommerci-
sarnap i. ho 8 - an kezdődött meg a _deh- megvaló‘ ithatatlan5 először egyes vonala- al,s ®*ekeí’ nem ritkán exisztenemt es
blati országos • ... t  . . ! kon, majd több vonalon és végül a lehető mege hetest ja ént.
azonban a m.mhg oly íenyes vásárt | le rövi(^ bb időn belül mindarna vonala- . Az 'g.az demokratikus érzés, a kis 
„agyon elrontotta, s bar a felhajtás mm- , ^  megvalósitja e reformot, a hol ez csak i f mberek kozgazdasagi érdekeinek meger- 
den allatnemben elegge erős volt, vásár- meffValósitható ; tese s megvalositasa szempontjából udvo-
lók hijján az üzlet mégis pangott. S * gok nehezen eltávolítható akadálya | zölíuk hat..a minisztert emberséges, bölcs

. =  bjmises pap. A deliblati gór. ke keresztülvitelének. A menetse- j közgazdaság; jelentőségű reiorm-
roman egyhazkozseg az üresedésben vo lokomotiv-erőviszonyokat és j a mely a mellett, hogy uaklimis
lelkészr allasra P o p o v . c s  Victor! a volt , ifög ’nehézségeket emeltek szakkörök j celt szolgai, méltányosságot nyújt az ara- 
lelkész fiat választotta meg Az uj lelkész amely komoly és jogosult oyossag elvei is pompásán valósítja meg.
vasárnap lepett atyja orokebe es ugyan- „ . . ke,,'Lt na * |ö rül- A szegenyebb embernek kis pénzért is lé
nkkor tartotta meg első miséjét is, az ^ Zse] ^tudássü 1  e ™ dTvJ hogy hetővé teszi azt’ a ini eddi2 csak tehet6“
ottani gör. ke!, román templomban. * ^ l ó s u l ^  sebb emberek d^ ább Wvaltsága volt.^  . Г a retorm megvalosiimasson es a jogos ne =r-Községi ktpviselőtestüieti gyűlés.

S z í n é s z é t .  hezsege* js elhárítom íegyenek. És e nehez utólag értesültünk, hogy a község önko.-
derek es kovetkezmenyei en, 4 mányzati jogát felfüggesztő beiügyminis/.-

Mu.t számunkbah már megemlékez- hatasaban elegge nem ertekelheto refor- teri ]eiratot? e hó 19. én tartandó képv.
tünk arról, hogy a tavasz íolyámán nálunk mot megalkotta mégis a ^o. i j  jz c gyűlésen fogják publikálni.

Ez aztán vegyilvö volt egy csomó j a jó kapitány ur. Hárem azért mégis nagy j írás szerint kezet csúsztat a fegyverszijjo.i
( lőrenyomulással, mit — természetesen ' lelki megkönnyebbülést érzett arra a gon- a mit aztán meg is cselekedett.
— egy másik visszavonulás követett. dolatra, hogy azt az istenverte szabót Ugyanabban a pillanatban pedig egy

A roham előtti nieder és gyorstöz j még se ütötte meg a guta. | rettenetes ordítás csapott a fülébe:
alkalmával történt azután, hogy a kapitány Déltájon pedig kapitány ur Funsd- ; Marrrha Halt!
egyik-másik rajt nem találta elég jól he- berg annak rendje es módja szerint haza ( Szenteczki megállóit
lyezettnek s e felett rémesen terjedelmes vezette gyalog a szazadét; lovat pedig | Az ezredes káromkodott es szidta a
magyarázatokba bocsátkozott; úgy, hogy ! haza vezette valamivel későbbén Szenteczki szegény szabót mint a bokrot miközben 
mikor csodálatos fejtegetései során végre | a szabó. ; ~  Р«1са]«‘ suhogtatva -  közeledett felep
nagy keservesen el ütött a rohamig, s a Az az hogy a leírás itt nem teljesen ; Szen eczki meg nem tudta, hogy mert m.t
két hornista elkezdte veszettül fújni a kifejező. Az történt ugyanis hogy Szén- j csináljon, mit,vo legyen, leszalljou-e a jo - 
sturmot, akkor az egész század felugrott teczki egy ut kanyarulataiul magara ma- rol, vagy tovább menjen. Mar-mar az emb- 
ugyan és szuronyt szegezve rohant a be- radván a lóval úgy vélekedett, hogy a bire kezdte elhatározni máját mikor a 
törési pont felé; ámde ritka meglepetésül j tiz parancsolat közül egyik ellen _se vet mellékutcából nagy tülkülessel robogott 
4UV etrihpr tovább-, is niederben vagyis akkor, ha fölül a lóra ; más oldalról pedig ; elő e gy automobil. Nosza hogy a kapitány

« volna a hadsereg legostobább század ! ur szürkéjének sem kellett több. -  Úgy 
teczki volt a századszabó 1 szabója, ha gyalog menne akkor, mikor ; ott hagyta a bcszult ezredest, mint szent

A kit p e d i h ^ j o b j n  megdöbben- '«von is mellet.^ ^  k;;. , “ ^ " S e t ^ s z Ű
éeszUt jelenet” az m agf vo! "egyes egye- vette a fett s Szenteczki vidáman lovagolt hol a ^ h o l ^ a  hátuljába ; -

mkapitány úr Puusdberg. -  О ugyams h ^ /v á r o s o n  kívül, no meg a külváros- ' Becsületére legyen mondva a szür-
. n u bizonyosra vette, ho=y - hizn- ban is Dersze simán ment a lolog, alig kének, a nagykaszárnya kapuján mégis 

vany szabót a marsadjusz ™  8  kanyarodott be azonban a belvároshoz j csak rendesen bekanyarodott, jobban mond-
nyosan megütötte a ffuta. Neu .e tmodve ка^ оа° " 8и[Ь ljajos utcába, egészen va beiramodott, szörnyű „agy ámulatára

at a roham miken Но У ■ ■ hirtelen szemben találta magát az ezredes- kapitány|úrFundsbergnek, a kinek a halálramaga igyekezett legebonek a teavo Szén- ( hirteten^szen , ’ a felöl a jam. ijedt szabón mégis csak megesett a szive
teczkihez. Nagy Ion azonban a derék ka- | seL Но У itt J volt. kí(iön- és mérges is lévén, meg nevetni is sze-
, a„y nr meglepetese, midőn oda erve . b^  bZ(X  az forgott most legélénkebben retett volna, tehát ez a. két dolog úgy 

m sz Schneidet°fheiÍkehzőleg afszik édes- az agyában, hogy miként tisztelegjen mi- egyenlítődött ki nála hogy az istentelen 
dede.; mtata^ tel és hortyog rendületlenül velhogy lóhátról meg sohase tisztelgett s szabó ezúttal csak h it óra, kurta vasal
mintha ^zetésért tenné. , ,  ^ sf  ” -------„Oh tu ferfiuchter Kerl“ sóhajtott fel ban állapodott meg, hogy gyalogsági elő ,

______ v n  m ...... . m ггчамшт
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733/1912 végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi hogy a kevevárai kir. járás
bíróságnak 1912 évi Sp. I 136/10 számú 
végzése következtében Dr. Rédiger Aladar 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Szeberényi Jenő mérnök deiibláti lakos 
javára 129 k. 74 f. s jár. erejéig 1912 évi 
február hó 17 foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján lefoglalt és 725 korona 
becsült következő ingóságok u. m : asztal 
szék sörösaparátus nyilvános árverésen el- 
adadnak. ................

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 591/1 sz. végzése 
folytán 129 kor. 74 f. tőkekövetelés ennek 
1912 évi február hó 17 napj. járó 5% ka
matai, váltódij és eddig összesen 135 k. 
62 f. biróilag már megállapított költségek 
erejéig alperes d e l i b l á t o n  lakásán 
leendő megtartására 1912 évi szeptember 
hó 23 napján d. u. 3 órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. c. 107 és 108 §-ai értelmében kész- 
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kevevára 1912 évi szept. hó 10-én.
Orsó János, kir. bir. végr.

6078/912 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság Wintergerst János székelykevei 
lakos javára 650 kor. tőke és jár. és a 
még felmerülendő kéltségek kielégítése 
végett az 1881: LX. tcz. 144 és 187 és 
az 1908 évi XLI. 27 § ai alapján és a 146 
§ értelmében Miátov Zária kevevárai lakos 
ellen a ftemplomi kir. Törvényszék terü- 
etén fekvő Kevevára községben s a ke
vevárai 959 sz. betétben felvett: A f  6094 
hrsz. szántó a III forduló nyive dűlőben 
1341 n.-öl 5/10 része 463 k. 10 fii. A f  
8179 hrsz. Szántó a II forduló Blizanicza 
dűlőben 1509 n.-öl 5/10 része 482 kor. 90 
fill. A t  6493 hrsz. Szántó 1 forduló B’i- 
zanicza dűlőben 1201 n.-öl 5/10 része 297
k. 11 fill, becsárban mint az utóajánlattevő 
által Ígért összegben az árverést Visnyics- 
ki János kevevárai lakos utóajánlata 
következtében elrendelő s ezt valamint 
ennek feltételeit ezennel közhirré teszi:

a nyilvános árverés K e v e v á r a  
községházánál 1912 évi szeptember hó 16 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
a következő úgy a tlkv. hivatalban mint 
Kevevára községben kifüggesztett és meg
tekinthető feltételek mellett.

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

alól nem fognak eladatni.
3. Árverezni szándékozók tartoznak 

az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kötelező 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árvesésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlan 
az utóajánlattevő által megvetnek jelente
tik ki.

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

7. Az újabb árverés költséget a ve
vő köteles fizetni.

8. Vevő köteles a vételárat két egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

Kevevárán, 1912. évi jul. hó 21-én
Szabó s. k., kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönvvvezető

6170. 6171/912 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Franki Sándor kevevárai ügy
véd által képviselt Miucza Márkó delibl. 
lakos javára Zsurzsován Mita ( Nikófor) 
deiibláti lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 223 kor. 20 fill, töke önnek 1912 
évi április hó 15 napjától 5 % - os kamata 
110 kor. 90 fill, eddiggi ezúttal 18 kor. 
30 fill, ben megállapított Franki Bernát 
gondnok által képv. Dr. Franki Arnold 
volt kevevárai latfós javára 121 korona 
30 fill, tőke 1911 évi julius hó 5 - tői járó 
5% - kamata 52 kor. 20 fill, költség továb
bá 165 kor. 10 fill, tőke 1911 évi május 
hó 23 - tói 5% kamata és 88 kor. 80 fill, 
eddigi 463 kor. 95 fill, tőke, 1911 évi má
jus hó 23-tól 5% kaináta és 19 kor. 60 
fillér eddigi 498 kor. 53 fill tőke 1911 
május 23 - tói járó 5% kamata 21 kor. 
30 fill, eddigi 5 kor 80 f. tőke 1911 máj. 
23 tói járó öt százalékos 101 kor. 
12 fill, eddigi ezúttal 31 kor. 60 fill. - ben 
megállapított valamint a még felmerülen
dő költségek nem különben a csatlakozás 
kimondásával az összes ingatlanokra illet
ve jutalékokra Fischer ígnácz javára 60 
kor. tőke ennek 1911 évi május hó 20-tól 
járó 5% - os kamata és 54 kor. költség; 
a deiibláti VI/546 és V1I/722 lajsz. tlkben 
Kebles Dusánné javára 59 kor. 20 fillér 
költség a deiibláti VII/7202 lapsz. tlkvben 
felvett ingatlan jutalékra Paul János jav. 
190 kor. tőke ennek 1910 évi október 
hó 1 - tői járó 6 % os kamata és 36 kor. 
20 fill, költség dr. Bartulov Gáspár jav. 
126 kor. 90 fill, költség kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 146 §§ -ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli s annak a feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

I. Árverés alá bocsájtatnak a ftempl. 
kir. törvényszék területén fekvő Deliblát 
község IV/34 V1/208 VI/546 VII/722 lapsz. 
tlkvben foglalt következő ingatlanok :

I a deiibláti IV. 34 lapsz. tlkvben 
felvett 327 hrsz. 316. 335 346 335 326 
hrsz. 800 n.-öl gyümölcs a egészben 219 
kor. becsárban.

II. a deiibláti VI/208 lapsz. tlkvben 
felvett: 7 hrsz. 8 Wég 6 Weg hat. 1600 
n.-ül III. o. kaszáló 1/3 része 6 kor. becs.

III. a deiibláti VI/546 VII/334 lapsz. 
tlkvben felvett 112 hrsz. 287. 47. 169.103

hat. 1 hold III. o. kaszáló egészben 35 k. 
becsárban. f

III. a deiibláti VII/722 lapsz. tlkvben 
felvett: a deiibláti VII/722 lapsz. tlkben 
felvett: 427 sz. ház 400 n.-öl házhely 2/3 
része 593 kor. becsárban.
537 hrsz. Kutso ackerfeld 536 Ried hat. 
400 n.-öl gyümölcsös 2/3 része 73 kor. 
becsárban.

A deiibláti VI/208 lapsz. tlkvben 
felvett ingatlan jutaléknak 1/7 részére 
özv. a Zsurzsován Szvetozárné szül. Guczul 
Piada javára bekebelezett élethosziglani 
haszoné; vezeti jog ezen árverés által nem 
érintetik.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1912 évi október hó 31 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/° - át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számiloU 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. 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-

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre java
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 évi aug. hó 14-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dienusz J. kir. tlkvvezetö. h.

H i r d e t é s e k e t
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.
Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


