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Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
übe r l a ut e r  Róbert né  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Megtörtént.
Éveken keresztül fenyegetett en-
veszélye. Folyton emlegetve lett. 

Mir jenki, talán még maguk az elö
l t ö k  is kívánták ezt, de senki sem 
hitte a tényleges bekövetkezését, 
mert annyiszor lön ennek eljövetele 
a bekövetkezés nélkül felidézve s 
ime mégis megtörtént, aminek már 
régen ideje volt: K e v e v á r a  k ö z s é g  
k é p vise lő  te s tü le té n e k  m ű k ö d é s é t  a  
b e lü g y m in is z te r  fe lü lfü g g e s z t e it e .

Mi jelent ez?
Elérve lön ezzel az, hogy Csika 

Láza és a hasonszőrűek egy éven 
át nem mondhatják el a „Molim za 
récsu bevezető szavak után, a község 
jól felfogott érdekében legtisztább 
ügyszeretettel s a tényleges szükség
letnek megfelelő tárgyilagos megfon
toltsággal elhangzott üdvös előadói 
javaslata tücsköt-bogarat összehordó, 
az egyformán gondolkodók előtt na
gyon bölcsnek tartott, de végered
ményében mindenkor a község ér
dekeit veszélyeztető beszédeiket.

Miért történt ez?
Természetes folyamánya ez csak

nem egy évtizeden át folyó állandó

következetlenségnek, melyet a köz
ségi képviselőtestület müveit.

Kellett ezen képviselőtestületnek 
kezdetben minden: polgári iskola 
katonaság, laktanya, központi elemi 
iskola, polgári leány iskola, csator
názás, aszfaltozás, vágóhíd stb., de 
csak addig, mig el nem érkezett, vagy 
eljövetele az illető dolognak nem 
közeledett, mert akkor már megvolt 
a frontváltozás s alig kigondolható 
akadályok lettek a befejezésnek elé
be gördítve, néha takarékoskodási 
szándékkal, néha (de ritkán) jóhisze- 
műleg s legtöbbször nagyképűsködés
sel és rosszindulatúlag. A csürés- 
csavarás nagy mestere volt a keve- 
várai képviselőtestület. Képes volt.ma 
a legkedvezőbb határozatot hozni s 
holnap ugyanazt akként inegdönteni, 
hogy évek hosszú során át alig volt 
ismét a kérdésben levő ügy a helyes 
mederbe terelhető. Legcifrább volt 
mégis a képviselőtestület eljárása 
и polgári iskola ügyben, mert ebben 
a tárgyban 1911 évi szeptember hó 
4-én hozott (48-ik) határozatánál mi
dőn már az építés mindenképpen 
actuálissá vált s további felebbezés- 
nek, időnyerésnek, csürés-csavarás-

T Á R C A .
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A  „ M e g tö r té n t” - nek történeti 
előzménye.

Vezércikünben jeleztük, hogy leközöl
jük a községi képviselő testület autonóm 
jogkörének felfüggesztésére vonatkozó 
hivatalosan megfogalmazott történeti előz
ményeit. íme a jegyzőkönyvi kivonat! 
Olvasd olvasó és fogadd meg B ér n у e s 
boldogult községi atya a javaslatai, és já
rulj az eljövendő közigazgatási biztos 
színe elé alázatos esedezéssel egy nagyobb 
m a r h a  l e g e l ő  irányában.

Szól a hivatalos imigyen:
Pintér Sándor jegyző felolvassa és 

német nyelven megértelmezi a vármegyei 
törvényhatósági bizottság 1519 kgy./23098 
ujk. 1911 számú véghatározatát s miután 
ugyanaz szerb nyelven Laczkov Lyubomir 
jegyző által szintén megértelmeztetett, 
ajánlja ennek tudomásul vételét és mivel 

у

ekként az építkezés mos már a feltételek 
és a vállalkozóval kötött szerződés értel
mében megkezdendő, javasolja elhatáro
zásra a következőket:

1. Az építkezéshez szükséges össze
get vegye fel a község a községi és kör
jegyzők országos bankja részvénytársaság
tól 95.6%-os árfolyam mellett 5.30%-os 
100 félév alatt törlesztendő amortisatióval, 
ha ezen bank ezen kölcsönt megadni haj
landó.

2. Tekintve, hogy az építkezés meg
kezdéséhez szükséges polgári iskola elhe
lyezésére jelenleg szolgáló épület lerombo
lása, az építés tartalmára a polgári iskola 
osztályai a jelenleg részben az elemi is
kola céljaira szolgáló régi községházában 
helyeztessék el s az elemi iskola akként 
helyiség nélkül maradó osztályai részére 
helyiségek béreltessenek s alkalmas bér
helyiségek hiányában pedig a párhuzamus 
oktatás, az osztályok egyrészének délelőtt, 
másrészének pedig délután való oktatásá
val léptettessék életbe s ehhez az enge-

nak más módja nem volt, bár az 
építést már meg kellett kezdeni, meg 
lett tagadva az építéshez szükséges 
pénz előteremtéséhez megkívánt köl
csön megszavazása, noha az annyira 
előnyös volt a községre nézve, hogy 
az akkor kapható volt 95. 6%-os ár
folyamú és 5.30 % annuitáséi kölcsön 
helyett később kényszerülve volt a 
község 95%-os árfolyamú és 5.80%-os 
annutásu kölcsönt felvenni, mi által a 
községnek kamatok kamatja nélkül 50 
évre, kiszámítható csekély 28,191 ko
rona kár okoztatott. Több ily bölcs 
intézkedése volt a n é h a i  képvise
lőtestületnek, de hogy csak ebben 
az egy ügyben világos képet tárhas
sunk elő, tárcánkban közöljük a 
később egyéb ügyekben még szintén 
makacskodó képviselőtestület felfüg
gesztésére tulajdonképpeni indokéi 
szolgált közgyűlési jegyzőkönyvi ki
vonatot s ezt követőleg a belügy
miniszter döntését.

Erre és a többi hasonlóra a leg
méltóbb válasz csak a  k is k o r ú  k é p 
v is e lő te s tü le t ö n k o r m á n y z a t i  j o g á n a k  
fe fü g g e s zté s e  lehetett.

dély kérendő.
Kupuszárovics Miksa rendkívül erős 

hangon, indulatosan és gesztikulálva és csak 
többszöri figyelmeztetés után mérsékelve 
hangját, — bár tudomásul veszi a kihir
detetett határozatot — ellenzi az építéshez 
szükséges kölcsön felvételét s kijenlenti, 
hogy 6 mindig ellene volt az építkezésnek 
s nem is tud arról, hogy ez végleg el lett 
határozva. Midőn pedig felvilágosítva lett 
arról, hogy az árlejtés eredménye tudo
másul vétele nagy szótöbbséggel lön elha
tározva, akkor kifogásolva azt, hogy a 
kölcsön felvételére nézve a tárgysorozat
ban említés nincs, kijelenti, hogy ezen 
kölcsön felvételét tárgyalhatónak sem tart
ja s ellenzi a kölcsön fevétel megszavazá
sát.

Pintér Sándor jegyző kijelenti, hogy 
a kölcsönszerzés természetes folyománya 
a most már jóváhagyott s tudomásul vett 
árlejtésnek s mint ilyen a tárgysorozatban 
kitünteti cim alatt igen is tárgyalható, sőt 
tárgyalandó is ép a kihirdetetett véghatá-



о  • лСг/р + Mondom, hogy Kiss Á r p á d  szerepében. Sokat megkacagtatott,
ÖZliies>z.eu társulata nem halad a néhai magyar mint az Asszonyfaló őrnagy tót

Várakozásunkban az egyszer nem társulatok, illúziónkat, magyar büszke- pri vatdienerje. De azért mindenki tőle 
csalódtunk. Végre oly színészek ját- Egünket mélyen romboló és sértő, telhetőt iparkodott kreálni, igy Kövi 
szanak Kevevárán, akiket meglehet nyomdokain. Elérte legalább a szili- Kornélia az igazgató neje, Bordás
hallgatni, akiknek némelyikéből már játszás ezt a negatívumát, Ez Rózsi és Nyarai stb.
a jövő színészének mélyebb, benső- ni r̂ 0jy érdeme, amelyet eddig, Végül kérjük a direktort, ne
ségesebb művészete is előcsillan. ősi várunk alján alig, vagy tán egy- engedje lanyhulni a Társulatot, mert 

Az idei játékukban már nem áltán egy társulni sem ért el. csütörtökön már ki - kicsengett a
veszíti el a közömég nagyvárosaink De van a negatívumon kívül, közkritikából, hogy „úgy látszik már
Thália csarnokaiban szerzett műve- pozjtivum is, amely dicsérendő fel- engednek a 48-ból.“______— es.
szibb, magasabb impressziót. És mai lépéseikben. Ez azonban már nem TI I T-? | v iz
ez a negatívum is Kiss Árpád annyira az egész társulatnak érdeme, I\ Ej IV.
társulatának dicsérendő előnye. mint inkább egyes tagjainak. . =  Kinevezés. A vallás és közokta-

Mert eddig bizony— leider,— Németh János,  mint komikus, tás-igyi miniszter K e c s k é m  é t h y  Sa-
а II kér. truppjai, amelyek felénk ^  legderekat.b eeinésze a g “ í ü  « J S T B Ä E
vetődtek, csak rontottak azon mtel- társulatnak. Minden kificamodott — űj p()ig. tanárnő. A helybeli
ligens illiuziókon, amelyet felülről szögletesség nélkül, keresetlen tér- egyesületi polgári leányiskolánál üresedés
hoztunk magunkkal, de rontottak a mészetes egyszerűséggel játsza a ferde ben levő egyik állást a napokban foglalta 
magyar kultúra színészetének nivóján figuráit. Legjobb volt az Aranyka-  el G y ö n g y ö s  Paiila tanárnő, aki eddig 
is, amelyet pedig nehezen sikerült kasban.  С °1ГРёийЙе1г1е« községi jegyző. A
megteremteni, elismertetni es amu Tom bor Olga,  kecses, tempe- kevevárai járási főszolgabiróság f. hó 17-én
veit Nyugat velünk szemben ezer- ramtumosan ingó-ringó alak. És tán felfüggesztette állásából T ő r y  D e z s ő  
szeresen elfogult kritikája elé állita- <юкка! ügyesebb, fordulatosabb kon- székelykevei jegyzőt, miután többrendbeli 
ni. De rontottak még nemzeti büsz- verzációiban, mint énekében. Prőzá- szabálytalanságnak jött a nyomára, 
keságünköa és fölényünkön is idelenn ja alakjának lenge lejtésével sokkal
a vegyes vegeken. Mert nanyszoi inkább szól szivünkhöz, mini sokszor kóborló kutya Milicsev Pétert, Milicsn^ 
játszottak művészibb, átgondoltabb elsietett gyengébb skálái. Főleg az Angyelkát és még egy 13 vés gyermeket 
kolorittal a szerb és román szülészek Aranykakasban tetszett. megmart. Az elhullott állat boncolásánál

evevárán eddig, mint eddigi bcldo- iMagvassy Margit viszont jobb kitűnt, hogy az eb veszett volt, miért is
gult magyar tireulatamk. énekében m i n t m o s s á k , H a n g j a

Hogy ez az alulmaraaas aztan a magasabb trillákban nemcsak kel- 40 napos zárlat rendeltetett el. 
nem vált magyarságunk kulturális ]emes, hanem igazán csengőén szár- L  A motorcsónak a vár alatt. A
szuppremáciújának elismertetésére és ' nyaló. Alacsonyabb akkordokban Beer-féle motorcsónak miután a Dunának 
megszeretettesére : ez annál gyaszo- mintha rekedtes volna, jelenlegi magas vízállása lehetővé teszi —
»abban világos, mert hisz Szendmvel j Jó  játékos még ö tv é s é r e g e s
szemben, eddig sem igen füzeit a alakjaiban; Bradynak igen behízelgő Figyelmeztetjük még a közönséget, hogy 
lelkesedés a magyar kultúra íennen- 1 Zengő baritonja van és igen jó még mindenféle élelmiszer áíhozása a két or- 
ragyogása iránt. 1 A d o r j á n  Ödön, minden zsánerű szagos kormány között létrejött megegye-

rozatban foglaltak élteimében. Do!Iák József, Szármes János, Kupuszáro- t. tehát jogerős határozataival a polgári
Bdchler József nem szavazza meg a vies. Demeter, és Krigel Izidor szavazaté- iskola létesítését és fenntartását elhatároz- 

kölcsönt, mert ő csak azt Iá ja, hogy csak val, — miután Frank József, Oszvald Lo- ta, sőt az iskola fölépítése iránt vállalko- 
adóságo vban haladd előre ezzel a község rencz, Lorencz Ferencz, Eller Tamás, és zóval a szerződés is megköttetett, ennek 
s másban nem* dr. Lekics Illés a szavazástól tartózkodtak, daczára az iskola építés költségeiről való

Frank József szintén ellenezi a köl- — hozatott a Laczkov Lyubomir által gondoskodást újabban mereven megtagad- 
csön felvételét, de csak azon okból, mert nyomban bejelentett felebbezéssel m^g rá- ta. A képviselőtestület magatartás i tehát 
az urak, a virilisták távol vannak. madott a megkötött vállalati szerződéssel szemben

Visnyicuki Lázár is ellenezi a kölcsön v P r u A T Á  n n 7 А т  • nem csak a község anyagi érdekeit, de a
telvételét azon okból, mert az urak, avi -  v b u n A i A K U ^ A i .  jogerős határozatnak végre nem hajlásá-
Jilisták, kik mindent kezdeményeznek s A kihirdetett határozat tudomásul vétetett val az állami jogrendet is sérti. Felhívom 
minden kezdeményezésnél, mint annak de a polgári iskola építési költségei fede- egyúttal vármegye közönsége figyelmét, 
támogatói jelen vannak, midőn a költsé- zésére és az iskolák elhelyezésére nézve hogy az uj képviselő testület megalakitá- 
gek viseléséről van szó, távolmaradnak s Pintér Sándor jegyző által tett indítvány sa és ez^el kapcsolatban a választás nap- 
igy a választó közönség előtt ők szerepel- , el nem fogadtatik s igy az építés költsé- jónak a vármegye közönsége által való 
nének, megszavazás esetén a község laké- geiről való gondoskodás megtagadtatik. kitűzése a hivatkozott törvény szakasz 
ságát adóssággal megterhelőnek. Imhol meg a lőgasztísi végítélet! értelmében egy éven belül előzetes jóvá-

Bernyes Lázár azt ajánlja, hogy in- Iyy szól a Belügyminiszter szóról sz5ra, hagyásommal lesz foganatosítandó. Együ- 
kább szerezzen a község robb legelőt a — el nem fogadván és nem törődvén sem dejüleg megjegyzem, azt, hogy a torvény- 
tnarháknak, minisem iskolát építsen. Cd ka Lázával, sem pedig B é r  n y e s  hatósági biztosra az 1886. évi XX. t. ez.

Miután a kölcsön megszavatásál az életre való „mar'n“ ellen javaslatával. 61. § -a  alapján a felosztatott képviselő
előadott indokból még többen ellenezték M. Kir. Belügyminiszter szám 125700 testület összes jogai és köteleségei átszál-
de a kihirdetett véghatározat tudomásul 1912. IV. a Válasz szám: 27321/912 Tárgy: lanak ugyan, de azok a törvény teljes 
vételét senki nem ellenezte, elnöklő biró Keve/ára község képviselő testületének magyarázata szerint és dolog természeténél 
a jegyző indítványai feletti névszerinti feloszlatása. A vármegye közönségének fogra is csak oly terjedelemben gyakorol- 
szavazást elrendelte, de ez a folytonos 1911 évi deczember hó 18 - án tartott köz- hatók, a mily terjedelemben ezt a község 
zajongás, közbekiáltások és ujabb-ujabb gyűléséből 12732/12 kgy. szám alatt tett elodásrhatatlan közérdeke megköveteli és 
felszólalások mialt csak sok idő elmúltával előterjesztésére Kevevára község képvise- a működés ideiglenes jellege indokolta 
történhetett meg, melynek eredményéhez lőtestületét az 1886 évi XXII. tcz. 61 §-a teszi. Erről a vármegye közönségét az 
képest Laczkov Lyubomir, Csők Vazul, alapján feloszlotom és felhívom á várme- iratok vissza küldése mellett további el- 
Kiefer Antal, Kuna Jenő, Kokora Miklós, gye közönségét, hogy a község ügyeinek járás végett értesítem. Budapest 1912 évi 
és Pintér Sándor, szavazata ellenében Vis- ideiglenes vezetéséről gondoskodjék. A augusztus hó 28-án. A miniszter helyett 
nyicski Lázár, Büchler József, Jereminov épviselő testületet azért oszlatom fel, mert Jakabffy s. k. államtitkár. r — /• — 
Sebő, Bernyes Lázár, Kupuszárovics Miksa, ól lehet felsőbb hatóságilag is jóváhagyott ____

2  0|dal ______________ „ K E V E V Ä R A . “ ___________________ 1912. szeptember 22.



jés alapján F ,'‘ Dunadomb0, Gálya, Homokbálványos, Ke- kiküldött kezeihez leteni.
hívjuk még a közönségl o h n e t  », vepallos, Kevevara, Székelykeve és Temes- 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
hogy a csónaJí GZ-t vMÍnHnlni ?zlSet községek. Lórühkor betegséget ke- köteles nyomban a bánatpénzt az általa
fog Szénáról ol via j, t abi ’ a^aP^°ttak meg. Veszettség Ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi-
hanem n nappalom r.-»v » e n Homokoson fordult elő. feni ha eme kötelezettségének eleget nem
tettel már d. u. о ora or. , . ~  Az októberi menetrend. A ma- tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és

— Tűz. Fentek c e e o  óra ко- gyár kir. allamvasutak és az általuk kezelt kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
riil tűz keletkezett a Bosnya^ovics^ fake- maganvasutakon f. é. okt.l-én a téli menet Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
reskedő cég szomszédságában lakó Vis- rend lép életbe, amely a jelenleg érvény- részletben és pedig az elsőt az árverés 
nyicski L. g izdaUodonal. Meggyulaat egy levő nyári menetrenddel szemben bennün- jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
kisebb szalmakazal. A gyorsai ebtermett két érdeklő változásokat nem hoz. Pedig alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- 
tüzoltóság azonban  ̂ eloltotta a tüzet. Az a mostani menetrend ellen már annak ide- mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel
udvarok kicsisége es egymáshoz való ко- jén tiltakozott a községi képviselő testület ári részlet után az árverés napjától járó 
zelségemáskedvezőtlenebb időben könnyen is, meg a polgárság egyeteme is egy me- 5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
végzetessé is válhatott voma, amennyiben morandum alakjában, amelyet több szá- adóhivatalnál lefizetni, 
a kazlak alig 2-3  lépésnyire összeszoritva zan aláírtak. 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
állanak egymástól azokban az udvarokon. Ha már a harmadik személyvonatról terhelő és az árverés napjától esedékes
A tüzet állítólag elejtett gyújtó okozta. jelenleg koiai dolog beszélni, azt az egyet adókat és illetékeket viselni és az ingat-

Beleset a Eehr - féle mctorhajón. megadhatná az államvasutak igazgatósága, lan birtokába az árverés jogerőre emel- 
Folyó hó 19 - én csütörtökön reggel, ami- hogy visszaállítja a reggeli báziási vona- kedésekor lép-
kor a motor Keveváráról Szendrő felé tot. Petrétől Keveváráig fekvő községek 8. A tulajdonjog a vételár és kama
tén! S c h r e i b e r  János a motor gépé- mind jó módú gazdag község, miért teszik tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ig  kiállt hajó hátulsó részének külső lehetetlenné ezeknek összekötetését Pan- ra hivatalból bekebeleztetni. 
párkányára cigarettázni. Amidőn ráakart csóva kedvéért, mikor annak úgyis három Kevevárán 1912 évi aug. hó 18-én. 
íryujtani, megcsúszott és hanyatt beleesett vonatja van Versec felöl. . Haidú g k kir albiró
я Dunába. Szerencsére a gépész jó ú s s z ó -----------------------------------------------------A . . ,I s így kiúszott a eset színhelyétől 30 6488/912 tlkvi szám A kiadmány hite euL
lépésnyire levő Szendrői sziget partjára, , Díenusz J. kir. tlkvvezeto. h.
allot a hajó már kikötött és felvette a Árverési hirdetmény és teltételek, r — z r - r — — ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
vigyáztalan gépészt. 7942 912 tlkvi szám.

— Csodaállatok Kevevárán. A Hoff- A kevevárai kir. járásbíróság mini ÁruprPQI hirripfmpm/ PQ fpitÓtpIpH
mann szálloda szomszédságában a főút- tlkvi. hatóság Dr. Franki Sándor kevevá- MliCICol IliiUCIIIlclIJ Go IGliClCIClv.

I  cában, illetve most már Ferenc József rai ügyvéd által képviselt Frank Bernát A kevevárai kir. járásbíróság mint
utcában levő Koics féle házban csütörtök mint Dr. Franki Arnold gondnoka javára telekkönyvi hatóság Dr. Rozgonyi Jakab 
óta mutogatnak 4 csodaállalot. Megnéztük Jovánov Vazul homokbálványosi lakos budapesti ügyvéd által, javára komoristei 
őket s a kezönség tájékoztatására a követ- végrehajtást szenvedett ellen 45 kor. 80 f Despenics Áron kevevárai lakos végrehaj- 
kezőket Írhatjuk. Tényleg 4 állat látható tőke ennek 1912 évi április hó 19-től tást szenvedett ellen 11320 kor. tőke, en- 
oit és pedig egy bárány, egy farkas, egy járó 50/° kamata 34 kor. 40 fill, eddigi nek 1910 évi október hó 10 napjától 6 % 
kutya és egy tyúk. Leírjuk egyenként ezúttal 14 kor. 30 fill ben megállapított kamata 221 kor. 50 fill, eddigi, ezúttal 
őket. A báránynak négy szarva van. Két- valamint a még felmerülendő költségek 132 kor.-ban megállapított, valamint a 

■ tő rendes, mint a juboké, vagyis oldal- nem különben a csatlakozás kimondásával még felmerülendő költségek kielégítése 
vast görbít’, míg a másik kettő hátrafelé Jovánov Zsiva homokbálványosi lakos végett az 1881 évi LX t. ez. 144 és 146 
görbül, mint a kecskéknél. A kutyának javára 43 kor. költség kielégítése végett §- ai alapján az alább körülirt ingatlanokra 
mellső jobb lába teljesen hiányzik, csak ’az 1881 évi LX. t. c. 144 és 146§§ - ai az árverést elrendeli s ennek feltételeit a 
egy kis b.álebrenyeg jelzi a lábnak a alapján az alább körülírt ingatlanokra az következőkben teszi közzé: 
helyét. A hiányzó láb helyett a másik árverést elrendeli s annak feltételeit a 1. Árverés alá bocsájtatnak: a fehér-
mellső láb igen erősen van kifejlődve. A következőkben teszi közzé . templomi kir. törvényszék területén fekvő
i'a.kas orOoiois ági származású hatalmas 1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- Kevevára község 1917 sz. betétjében fog
példány és arról nevezetes, hogy a bárány- templomi kir. törvényszék területén fekvő lalt következő ingatlanok: 
n al e yütt eszik kávét, sört, tésztát, Homokbálványos község 945 sz. betétben A I. 9013. Ház 108Э őisz. a udvarral
sonkát sült húst stb Ráad'sül aztán szi- foglalt következő ingatlanok : a Kamen dűlőben 66 n.-öl 9014 hrsz.
vart issz i f n a f  A tyúknak a rendes két A J. 2351 hrsz. Ház 311 ölsz. a *  Kert a Kamen dűlőben 259 n.-öl 9015
lábán kivül mésr a hátán is van két varral a beltelekben 248 nsz.: ol es 2352 hrsz. Szóló a Kamen dűlőben 2 hold 712 
elkorcsosult lába és bárom szárnya. Aki hrsz. Kert a beltelekben 136 n.-öl 329 kor. n.-öl 9016 hrsz. Utó Kamen dűlőben 3112
szereli az efféle természeti csodákat, an- becsárban. _ , • . kor- b,ec?al™ I?J , TT.
nak érdemes megtekinteni. A II. 4713 hrsz Szántót a Csemben A f  461/1 hrsz Udvar a beitekben

— Vili nwiláp-iHs Az első lakás dűl. 80 n.-öl 90 kor. becsarban. 840 n.-ol 4000 kor. becsarban.
amelybe a vHlanvosvezetéíret már bevel A t  3847/2 hrsz. Szántó a Gistya A t  2080 hrsz. Ház 667 ölsz. a
zették és felszerelték März Miklós helybeli bara dűlőben 1 hold 163 n.-ol 207 kor. udvarral a beltelekaen 455 n.-ol 9900 kor.
ácsmesteré. Ezen munkát Seemayer József becsárban. A t  5129 htsz Szántó a Je- becsaron.
a Hoffmann szálloda villanvtelepének gé- lenicze dűlőben 849 n.-ol 99 kor. becsarban. 2. Ezen nyilvános árverés Kevevara
nz • , , ... . , , J  ^ д 4* 2657 hisz. Szántó a Preke pancse- községházánál 1912 évi szeptember hó
P ’ —f f ьл,fr -aS u ! Í „s n  Folvó vacskcg Puta dűlőben 1475 n.-öl 244 kor. 30 napjának d. u. 3 órakor fog megtar- 
hó 9Q . Gsikodijazas becsárban A t  12143/1 hrsz. Szántó a tartatni jelen árverési feltételek mellett
Ä & T Ä S 4 Ä W S Ä  №  л«»«" < i~ m • »  ™ iy* 4 , "  « « - ■  ,ni"*Ke’ í

K ' v “ “ ' 1 9 , 2  évi ...... ..... 14 ” ■!esz. A nagyméltóságú föl művelésügyi napjanak d. e. 9 о  ̂ ё ше1уек Hajdú s. k. kir. albiró.

SSÄ „ J T f K L .
J s t í - S S !  “  „ renli Ü gyvédi Írnok
ez úton'az érdeklődőloigyelmét. ít,prt,tiап° 1 < а ^ ..'püt!őormVi’.híffu gyakorlattal biró. a ki az evidéki

. =  Ragályos állatbetegségek. A ke- ®da l̂ b nem fognak eladatni. nemzetiségi nyelvekben jártas, alkal-

; ; in̂ S r Ä ^ ä  mazást. iiô ü^ védi
S e S l f m i a t t  zár alatt állanak: b L T a g y  ovadékképes értékpapírban a .rodajaban, Kevevara.
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Csődtömegeladás 
Árverési hirdetményi-.
Alulírott Bartulov Gáspár dr. keve- 

várai ügyvéd, mint vb. Marx János, keve- 
várai lakos szabómester csődtömegének 
gondnoka ezennel közhíré leszi, hogy ezen 
csődtömeghez tartozó a csődleltár 1 -145. 
t. alatti felsorolt szövet, ruha, árukra és 
üzleti berendezés 6282 korona 09 fillér 
értékben - egy tömegben - zárt ajánlati ár
verés utján fognak eladni.

1. A zárt ajánlatok 1912 évi szept. 
hó 26 napjának délelőti 12 óráig az alul
írott tömeggondnoknál adandók be, mellé
kelve készpénzben 630 kor. ( Hatszázhar- 
miiicz kor.) A csődválasztmány 24 órán 
belül határoz ajánlatok felett.

2. Vevő köteles az ígért vételárat 
mennyiben mint legtöbbet Ígérő mutat
kozik, az árverésnek javára történt leüter 
tése után nyomban és készpénzben a 
tömeggondnok: kezéhez lefizetni.

3. Az árverés alá bocsájtandó tömeg 
az árverés megtartása napjáig délelőtti 
9 -12 és d. u. 3-6 között a tömeggond
noknál való jelentkezés mellett megtekint
hető.

4. A csőd választmány az ajánlatok 
egyikéhez sincs kötve ezekközül szabadon 
választhat s az ajánlatok el nem fogadása 
esetére folytatólag ayilt versenytárgyalást 
rendelhet.

5. A leltározás helyességért, az árúk 
minőségéért és mennyiségéért, a választ
mány szavatóságot nem vállal.

6. Kinek ajánlatát a választmány 
elfogatja a vételár nyombani kifizetése 
után az áru raktár legkésőbb három nap 
alatt tartozik kiüríteni, különben a bánat
pénzt elveszti fennmaradván a csődtömeg
nek joga ezt meghaladó kárt is követelni-

7. A kincstár illetéket tömeggondnok 
irodájában a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthető.

Kevevárán, 1912 augusztus hó 28 - án.
Dr. Bartulov Gáspár, 

ügyvéd tömeggondnok.

387 és 540/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 illetőleg az 1908 évi 
XLI. t. ez. 19 - a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbiróság- 
nak 1911 Sp. il. 392/2 sz. alatt a szegedi 
kir. járásbíróságnak 1911 Sp. I. 16/10 sz. 
végzése következtében Dr. Ghelner Jenő 
kevevárai ügyvéd és Holzer s. és fia cég 
szegedi is lakosok javára delibláti lrkós 
ellen 216 kor. 60 fill, s jár. erejéig 1911 
évi október hó 3 és 1912 évi február hó 
6 napján 140 kor. s jár erejéig foganato
sított kielégítési végrehajtás utján le és 
felül foglalt és 500 koronán becsült kö
vetkező ingóságok u. m. bútorok és zon
gora nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbíróság 1912 v. 44/34 v. 627/6 számú 
végzése folytán 216 kor. 60 fillér tőkekö
vetelés, ennek 1911 évi május hó 15 
napjától járó 5%os kamatai és eddig 
összesen 142 kor. 34 fill, ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Dr. Ghelner 
Jenő továbbá 146 kor. tőke, ennek 1906 
évi szeptember 3 tói jár. 5% os kamata 
i36 kor. 6 fillér költségek erejéig Holzer

S. és fia javára delibláton alperesnek la
kásán leendő megtartására 1912 évi okt. 
hó 4 napjának délelőtti 8 órája határidőül 
kitüzetis és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén aecsáron alól is elfognak 
adatni. :Jí

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

Kevévára 1912 évi szept. hó 20-án.
Guríts Lajos, kir. bir. végrehajtó.

M é h é s z e k !
Akik megbízható helyről, tiszta 
méhviaszból készült műlépet óhaj
tanak beszerezni, forduljanak 
bizalommal szatmári Szabó Ist
ván méhészetéhez Pankota (Arad 
megye,) mely méhészet amerikai 
hengerpréssel készítet bármely 
méretű műlépnek kilóját csoma
golva K. 5.60-ért szállítja után- Щ 
véttel, mig viaszkészlete ki nem §  

fogy. [aj
El

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

a kiadóhiatal.

ш

Ke ve  vára .
Kiváló minőségű tájborok raktáron

Kadarka, Risling Kreaci, 
Bakator ( Erdélyi Ó - fehér.)

Jan ics M ihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű

Pilsen! sör
méretik ki poharanként ‘20 f i l l ér  

ár mellett.

Esténként cigányzenekar hangversenyez.

Alulírott a kevevárai és vidéki tisztelt vevőimnek becses figyel
mébe ajánlom

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


