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A  n é p s z á m l á l á s  e r e d m é n y e .  ö ° gy n e™ beolvasztással kény- több lelket táplál, a 22.000 holdas 
f szerral, presszioval vagy az erősza- Homokbálványoson 7000 néhány
A Magyar Tudományos Akadémia kos magyarosítással éretett el az száz lélek között is nagyon sok a 

'./utóbbi osztály ülésén nyilvánosság- örvendetes: gyarapodás, hanem tér- szegény ember. Ebben a tiszta szerb 
i‘\ Hozott 1910 évi népszámlálási sta- mészetes szaporulattal, maga a sta- lakosságú községben 1891 évben mát* 
tisztikai adatokról, ethnographiai és tisztika mutatja ki olyan dús magyar 5988 lakos volt, tehát 20 év alat' 
nemzetgazdasági szempontból elméi- vidékeken — a hol nincs mit elma- alig egyszer néhány száz lélekkel 
kedni, a zavaros kül-és belpolitikai gyarositani— de álljon itt némi pél- szaporodott.
visszonyok mellett és daczára, hálás da a délvidékről: Nem érdektelen itt azt a sajnos
feladat. Például hozzuk fel Tor. Vásár- körülményt megállapítani, hogy a

Az adatokat nagyban és részle- helyt melyet mintegy 100 év előtt volt Bánát szerb lakossága az utol- 
tesen a napisajtó közölte s így tud- bocsájtott ki magából Hódmezővásár- só 100 év alatt mennyi tért vészi
jük, hogy a magyarság száma 200 év hely városa mint népfölöslegének tett. Recsicza (Resicza) Kodrics (Kud- 
elött alig haladta meg az egy milliót, rajá t; 1891 - ben 4908 lelket számlált, ricz) Jama (Nagyzsám) Moravicza, 
az alkotmányos időszak második nép- de daczára, hogy 30 év előtt már- Sztamora, Gáj (Nagygáj) Szárcsa 
számlálása 6,450.000 lelket mutatott ez is bocsájtott ki egy rajt magából Szécsány (Tor. S^csány) Klek, Haj- 
ki, 1910 évben, tehát 30 év íffulva f s inn^n, települt az 1891 évben duricza ( Istvánvölgy) Offcenicza, 
ez a szám 10.050.000-re emelkedett r í2QÖ 1 éleket számláló Szapárujfalva, Dolatz stb. jelenleg német lakosságú 
és hogy a magyarság szaporulata mely ma már szinte közel van az községek nemcsak neveik hangzása 
hétszeresen múlta felül az összes 5000 lélekhez, és daczára a határ- után Ítélve, de tényleg is tiszta szerb 
nemzetiségek szaporulatát. végre őrvidéki magyar elnyomásnak, jelen- községek voltak még 100 év előtt 
hogy Ausztria osztrák németségének 1е£ е8У 7000 — 8000 lelket számláló is. Nem hisszük, de nem is állítja 
száma, mely 100 esztendővel ezelőtt haladó emporium. senki, hogy a magyar elnyomatástól
kétszer akkora volt, mint a magya- Összehasonlítva a szomszédos pusztultak el, mert helyöket nem
roké, harmincz évelőit másfél millió- Homokbálványos községgel tapasz- magyarok hanem németek foglalták el. 
val több volt, 1910 évben már száz- táljuk, hogy míg Szeged város Érdekes és említésre méltó Ninga 
ezerrel túlhaladta. 100.000 holdnyi határa 100.000 - nél és Ó- Besenyő nagy érgazdag bolgár

rr* Á r> n  kész Sztanleyk és emberképű szarkák let- hetett. Ott voltak azok a gyógyító füvek,
1 А  К  ü  A . tünk. Később már nem is akartunk föld- amelyeknek Mihály bácsi nagy népszerű

körüli utat megtenni, hanem Mihály bá- ségét köszönhette. Mert akinek csuza vagy
** csihoz mentünk és vittük neki a füstölt közsvénye volt, akit rázott a hideg vagy

Miska bácsi. i husnemüt. gyomor fájdalom kínzóit, az ide jött és
Most is élénken él emlékemben a kapott olyan gyógyszert, mint amilyen 

A konti szakadás mögött, jóval odébb, nagy szakállás, robusztus aggastyán. Na- a világon egyetlen patikában sem kapható, 
ahova a gyarmati vicinális vonat töltését gyón öreg volt már akkorában. Senki fia- Ámde nem csak testi bajokra tudott
emelték egy szikla tövében rozoga magá- tál korára nem tudott volna visszaemlé- a remete enyhítő balzsamot, hanem min
ims ház állt. Jól emlékszem a házra és la- kezni. Paraszti sorból származhatott, de denféle tanácsai is szolgált és ha kellett
kójára. Amikor nekiduráltuk magunkat, mi bizonyos, hogy tanult is valamit deákul, szívesen közbenjárt az égi hatalmaknál is. 
Ipolysági nebulók, hogy megyünk világ- Esztergomtól Gyarmatig minden falut ismert Egy földimmel találkoztam a minap,
körüli útra, magunkkal vivén az éléskamra és valószínű, hogy szolgálatban volt vala- akivel a régi jó időkről beszélgetvén rá- 
készlet egy jókora részét, soha túl nem melyik papnál Esztergombnn, akitől a lel- tértünk Mihály bácsira is. Hallottam két 
jutottunk ama nevezetes házikon. Az or- kipásztorkodás tudományából egyet-mást esztendeje már, hogy elköltözött egy bol- 
szágutról látni lehetett apró két ablakát, ellesett. Az ó és uj testamentum tartalmát dogabb országba, ahol, közelebb van a 
ügy pislantott ide az ablakpár, akárcsak tudta és hosszú fehér szakáién, sárga re- szentekhez, mint idelent. Ugyan ki most 
egy vén komondornak álmatag föl-fölnyiló verendáján és olvasóján kívül alighanem a honti remete és mit tesz a nép, ha va- 
szemei. ennek köszönhette a nagy bizalmat, mivel lami baja támad?

Nem állhattuk meg, hogy oda ne néz- a környékbeli parasztnép őt kitüntette. — A ház ott van—mondá —úgy ahogy
zünk a jó öreg Miska bácsihoz, akiben Egész éléskamra volt a kis házikó, elhagyta az Öreg. Nincs az az elvetemült
megvolt az a na% rábeszélő, képesség hogy Tojás, zöldség, aszalt gyümölcs, mind egy falurossza, akinek mersze lenne egy követ 
az ö szavára nem tettük meg a nagy utat rakáson. A másik oldalon rozsé, sonka is ellopni a helyéről. A nép fantáziája 
és nála hagytuk az elemózsiát. Igaz, hogy paprikás szalonna. A kis keritéses udvar- pedig megindult és szövögeti róla a leg- 
odahaza a nagy vállalkozás meghozta a bancsirkék és malacok. A bútor egy szalma- szebb meséket.
maga honoráriumát az alfélén, de mi igen zsák és egy padkából állott. Volt egy fa- Csodálom, hogy az öregnek mindig
komolyan vettük a büntetést, mert ami- ragtalan szekrénye is az öregnek de ebbe sikeres tanacsai voltak és hogy mindig 
kor ünnepi szünet előtt voltunk, megint rajta kívül más halandó be nem tekint- eredményesek lettek a mennybeli közben-
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községek örvendetes már szaporítása | 
és előhadása és megjegyzésre méltó, ■ 
hogy a most folyó bolgár-török há- , 
borúban a bolgár testvéreket sem 
pénzel sem önkéntesekkel segíteni 
sem oda kivándorolni eszük ágába 
sem jutott, igaz, hogy ők nem is 
hálásak Kniczaninak; annak nem 
kellett őket segíteni 1848-ban a 
magyarok ellen.

Fr'b's Ödön.

Felhívás Polgártársainkhoz!
Jelige: Nincsen fensége
sebb tudat, mint érerzni, 
hogy jót tettünk!“

Itta tél előhírnöke, a szeszélyes, 
pocsék, nedves időjárás! A szegény 
ember — télen — a legszorgosabb 
munka mellett is alig képes a min
dennapi kenyerét magának s család
jának biztosítani, s máris uj gondok
kal találkozik: gyermekei nincsenek 
a dermesztő hideg ellen a legszük
ségesebb téli ruhákkal ellátva ! Nincs 
miből? Pedig itt az ajtó előtt a tél 
s benne a gyermekek legszebb ün
nepe: a karácsony! Ünnepe a gaz
dagoknak ! Örömünnepe a szegények
nek! Diadal s örömnapja a keresz
tényszeretetnek ! Itt az alkalom, hogy 
mindenki, ki csak teheti feleslegéből 
— legyen az bár nehá jy fillér ! — 
valamicskét azoknak adjon kik do
bogó s epedő szívvel, sápadtan, dide
regve a hideg szobában várják a jó 
szivek mentő ajándékait. Meg vagyok 
győződve, hogy Ke ve vára nemesszi- 
vű polgársága a kétségbe esettek 
helyzetének javítására most is áldo
zatkészen adományokkal siet a nyo
mor enyhítésére, hogy a iegszüksé-

járásai.
— Nem mindig jártak ezek sikerrel, 

de az üreg kitűnően értetette a mestersé
gét. Hallgassa csak meg a következő dol
got, ami vele nem sokkal halála előtt tör
tént.

Ismeri talán Nedkóékat Tesmagról. 
Jómódú parasztcsalád. Nagyon fukar nép
ség, de azért minden alkalommal kimentek 
Miháy bácsihoz, hogy kikérjék hol a ta
nácsát, hol meg a szenteknél való közben
járását, amiért előre fizettek. Vagy pénz
ben vagy természetben.

Az említett időbe Nedkó Gyuri beállít 
az öreghez azzal a kéréssel, hogy nem so
kára ellik a Kondor tehén, de mert már 
egyszer nagy nehézségek voltak az elles
nél, hát szólna egynéhány kérő szót va
lamelyik szentnek, hogy hát ne legyen 
baj ezúttal.

Mihály bácsi megígérte, hogy úgy 
lesz, ahogy Gyuri koma akarja. Tudja is, 
hogy melyik szenthez kell folyamodni, 
melyik zsolozsmává1. Szent Anna intézi 
az ilyesfajta dolgokat, legjobb ha az ötven- 
hetelik zsoltárral könyörög hozzája.

— Isten megáldja — mondta Nedkó 
Gyuri teljes bizalommal és egy ezüst fo
rintot nyomott az öreg tenyerébe.

gesebb felső ruhával, lábbeli sat-vel 
lássuk el tanköteleseinket s mind
azokat, kiket a nyomor erre kijelölt!

Azt az ünnepet a múlt traditiójá- 
hoz híven Kevevára polgársága kell, 
hogy méltóképen az idén is meg
ünnepelje! Kell, hogy Jézus, a világ 
megváltója születési emléknapján 
kényeket törüljünk a valóban szű
kölködő ártatlan tankötelesek szemei
ből! Kell, hogy a valódi szegénysé
get, szűk bűzös falaiban felkeresve, 
ezen ünnepen szeretettel magunkhoz 
emeljük! Elkeli őket látni a legszük
ségesebb ruhafélékkel, hogy Isten 
házában s az iskolában megjelenhes- 
sennek, hol a jó Isten az emberek s 
a jótevők iránti szeretet-s tiszteletre 
tanítjuk, hogy megmenthessük és át
adhassuk őket hasznos polgárokként 
az életnek, az emberi társadalomnak! 
Adjoi mindenki a nemes célra sze
rény tehetségeihez képest s fellcsillan 
a karácsonyfa teljes pompájában, 
mely körül a nyomor csemetei letér
delve, összekulcsolt kacsokkal fognak 
értetek s gyermekeitekért a világ 
Urához fohászkodva imádkozni s sza
vuk az angyalok karácsonyi seregei
nek szavaival fog találkozni, hirdetve: 
„Dicsőség magasban Istennek és bé
kesség a földön a jóakaratú embe
reknek ! ?

A szegény tanulók segélyezése 
céljából eszközölt gyűjtésből a m. 
évben 109 gyermek kapott ruhát, mi 
oly szép s megható eredmény volt, 
hogy az idén is felbátorítva ezen 
eredménytől teljes bizalommal fordu
lok a gyermekek nevében áldozat
kész polgártársainkhoz, a minden 
nemeз és jó célt előmozdító helybeli

Nem telt bele két óra, ahogy söté
tedni kezdett, uj látogatók jöttek a remeté
hez. Ketten voltak: Börcsök Eszter asszo
nyom Szurdokról, meg a leánya Mariska.

— Tudom-ludom mi jártban vannak 
kel in etek — fogadta őket Mihály bácsi. — 
Ismerem a Molnár Andris gyereket, azt a 
vásott, komisz embert. Nohát azért még 
nem kell sírni, kis szögéin szólt oda a pi
tyergő leánynak. Majd csak teszünk vala
mit Szent Nepomuknál. Semmit se félj 
nem lesz meg a gyerek.

A leány is, anyja is megkönnyebül- 
ten mentek haza. Egy kerek ötkoronást 
nyomtak az öreg kezébe, aki elkísérte 
őket egészen az országúiig.

E látogatások után néhány hónappal 
találkozott az utón a két ember. Nedkó 
Gyuri meg a remete. A paraszt süveget 
se emelt az öreg előtt. Mihály bácsi tudta 
már, hogy az ezüst pengőért neheztel a 
fukar ember.

— No mi van a Kondor tehénnel, 
meg a borjával — kezdte a szóbeszédet 
Mihály bácsi.

— Mi legyen, mikor semmi se lett 
— duruzsolt Nedkó Gyuri és köszönés 
nélkül ment tovább az utján.

Mihály bácsi pedig Szurdok felé tar

pénzintézetekhez, vállalatok-es társu
latokhoz azon tiszteletteljes kérelem
mel: pénzt, cipőt, ruhát szövetet stb. 
adjanak adományozzanak!

A szegény tanulók téli felruhá
zására szánt adományokat — melyek 
karácsony előtt isk. ünnepély kere
tében lesznek kiosztva — alulírott 
isk. igazgatónak átadni kegyeskedje
nek, ki is azokat annak idején nyil
vánosan nyugtázni fogja.

Kevevára 1912 nov. hó 24-én.
Wenner Miklós.

a közs. e lem i iskolák  igazga tó ja \

H Í R E K .
=  Választmányi ülés. A kevevárai 

kaszinó választmánya f. hó 24. én gyűlést 
tartott, amelyen Dr. Kl e i n  József elnö
költ. Jelen voltak rajta kívül Pi n к u Kor
nél titkár, H a j d ú  János háznagy, 
S z in о 11 é n у Károly pénztáros, W e n n e  r 
Ferenc könvtáros mint egyleti tisztviselők, 
továbbá F a b r y  Géza, Dr. R e i c h e l  
Frigyes E n g 1 e r Lajos, Dr. Bo z s e s z k y  
Milán, Dr. L e k i c s  Illés, G e i g e r  Antal, 
és S a l a  m о n Ármin választmányi tagok. 
Fontosabb határozatok voltak a követke
zők : T о 1 v é t h János határrendörségi 
fo almazó és GÖtz Rezső bankhivatal nők 
felvétettek új tagokul. A pénztáros és 
könyvtárosnak évi 100 korona tisztelet
dijat szavaztak meg. Elhatároztatott egy 
középeurópai vasúti menetrend beszerzése 
és egy illusztrált nagy német heti lap 
megrendelése. Egyébb tárgy hiányában a 
gyűlés véget ért.

— Iskolaszéki gyűlés. A kevevárai 
községi iskolaszék f. hó 24.-én gyűlést 
tartott, amelyen jelen voltak Ко к óra 
Illés községi biró iskolaszéki elnök, továb
bá B e r k e s  József, R a j c s.án у i Ernő, 
W e n n e r  Ferenc, W e n n e r  Miklós és 
S a b e r k a  Izidor iskolaszáki tagok. A 
halott határozatok között fontosabbak a 
15 évnél fiatalabb tehát még tankötelesek

tott és a kápolna melletti utcában betért 
mindjárt Bö.csökék portájára. A kulágas 
mellett szorgoskodott éppen az asszony, 
mikor oda tipegett feléje az öreg. Börcsök- 
né sírva fakadt a szentéletű ember láttára.

— Látja kend Mihály bácsi, mégis 
meglett a gyerek. Nem hallja a picike 
sirását. A lelkem éppen két napja, hogy 
a világra jött.

Ä remete elkomolyodott. Hogy éppen 
igy fordultak a dolgok. A Nedkóé is meg 
ezé a leányé is. Töprengett egy ideig, az
tán rájött a dolog nyitjára.

— Bizony, bizony — szólt oda az 
asszonynak — igazad van édes gyermekem. 
Életemben először tévedtem olyan nagyot 
mint most. Ahelyett, hogy Szent Nepo- 
mukhoz imádkoztam volna Szent Annának 
ajánlottam a kérésedet. Azért született 
neked unokát és nem lett borjú a Nedkó 
Gyuri tehenének. Azért nem, mert az ő dol
gát, meg éppen Szent Nepomuknak aján
lottam.
Az asszony nem volt tisztában a szentek 
cselekedeteivel és ezért vakon hitt annak, 
amit az öreg mondott. De azért ajándékot 
többet nem adott neki.
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korcsmázása ellene és a tanitók fizetését 
rendező határozat.

=■ Ornithológiai megfigyelő. Az or
szágos ornithológiai intézet vezetője Dr. 
H e r m a n n  Ot t ó  országunk ezen kiváló 
tudósa kinevezte M ü l l e r  P é t e r  községi 
tanitót rendes megfigyelőnek. Ezen kine
vezés bizonysága annak, hogy nevezett 
tanító eddig is már igen szép eredménnyel 
és ügybuzgalommal működött s ezen ki
nevezése eddigi fáradozásainak erkölcsi 
honorálását célozza.

=  Ritka alkalom kínálkozik uridivat- 
cikkek olcsó bevásárlására most Temes
várod, mert G u t t m a n n  H e n r i k  fel
hagyni szándékozik a Lloyd - palota mellett 
lévő fióküzletét.

=  Figyelmeztetés. Községünk lakóit 
figyelmeztetjük, — ami külömben dobszó 
útján is már részben köztudomású dolog — 
hogy a katonai őröket éjjel meg ne köze
lítsék, mert ebből könnyen baj szarmaz- 
hatnék.Igyekezzenek őket legalább 10 lépés
nyire elkerülni. Ha pedig véletlenül köze
lebb jutottak hozzájuk és azok megállást 
kiáltanak, akkor álljanak meg. Igazolás 
után úgy is szabadon bocsájtják az embert. 
Az ellenszegülés kész veszedelem.

== Verekedő asszonyok. Az elmúlt 
héten — talán még végzetessé is válható 
— verekedés folyt le Gályán két asszony 
között. Pavlovics Lazámé született Mun- 
teán Zorica és Belies Angelina a két sze
replő. Valami féltékenységi história az 
egész..

Ölre mentek, hajba kaptak
ürömére a szent napnak, 

amint Arany János A „fülemüle“ versében 
mondja. A verekedésben Belies Angelina 
volt az erősebbik, amennyiben a másikat 
földhöz vágta, a haját jól megcibálta és' 
az arcát összekarmolta. Ezt megint Mun- 
teán Zorica legyőzött fél nem tudta le
nyelni és elviselni. Bosszúságában tehát 
hazafutott és revolvert hozott, amelyet 
elsütött legyőzőjére. A revolver talált és 
pedig úgy, hogy a golyó az orr mellett a 
jobb oldalon fúródott az arcba és ennek 
a másik oldalán jött ki. A sebesülés élet- 
veszélyes. Ha valami komplikáció nem jön 
közbe esetleg megmenthető még az élet
nek.

=  A ledőlt góré. Hogy ez a folyto
nos esőzés, mily borzasztó gazdasági ká
rokat okozott mindenfelé, súlyosan érzi min
denki, akinek van egy kis gazdasága. A 
kukoricát nem lehet beszállítani, mert 
tengelyig sülyed a szekér. Már felibe is 
hajlandó adni a gazda tengerijét, csak 
akadjon, aki haza szállítja. De más káro
kat is okoz az eső. Átitatja a talajt mé
ternyi mélységben is.

J a k a b  f y, főszerkesztőnknél ez a 
talajátitatás óriási káit okozott. Kukorica 
góréja ugyanis, egyik oldalán a gyenge 
talaj következtében egy oldalra billent és 
mert teljesen meg volt rakva, elvesztve 
az egyensúlyt a sárba zuhant. Most a sár
ból szedhetik a kukoricát.

=  Magyarjrszág népessége. A kö
zépponti statisztikai hivatal most készült

*K E V E V Á R A.a

el az 1910-iki népszámlálás egy részének, 
a demográfiái anyagnak teljes feldolgozá- 
saval. Ebből elsősorban az az örvendetes
Cnyi ?  ^ h0gy a та£Уаг birodalomban 1Ь,0о0.575 magyar anyanyelvű ember 

van. Itt mutalunk be néhány adatot az 
immár hivatalosan és véglegesen megálla
pít0.1.1 eredményből, megjegyezvén, hogy a 
zárójelben levő szamok Horvát-és Szlavón- 
országokra vonatkoznak.

Mint már ismeretes, a magyar biro
dalom összes népessége 1910-ben 20,887.487 
lelket tett ki, a miből a szoros értelemben 
vett Magyarországra 18,264.533, Horvát-és 
Szlavonországokra 2,621.954 lélek esett. Ez 
a népesség anyanyelv szerint igy oszlott 
meg: Magyar : 9,944.627 (1C5.948) a népes- 
seg 54.5 (4.1) százaléka; német: 1,903.356 
(134.078,) vagyis 10.4 (5.1) százalék; tót:
I, 946.3o7 (21.613), vagyis 10.7 (0.8) száza
iéi ; ólah : 2,948.186 (846), vagyis 16.1 (0.0) 
százalék; rutén: 464.270 (8317), vagyis 2.5 
(0.3) százalék; horvát: 194.808 (1,638.354), 
vagyis 1.1 (62.5) százalék; szerb: 461.516 
(644.955), vagyis 2.5 (24.6) százalék; *gyéb 
anyanyelvű: 401.412 (67.843), vagyis 2.2 
(2.6) százalék. Magyarul tud: 11,820,416 
(170,146), vagyis 64.7 (6.5) százalék.

Vallásfelekezetek szerint a népesség 
igy oszlott meg: Római katolikus: 9,010.505 
(1,877.833), vagyis 49.3 (71.6) százalék; 
gór, katolikus 2,007.833, (17.592), vagyis
II. 0 (0.7) százalék; református 2,603.553 
(17.948), vagyis 14.3 (0.7) százalék; evan
gélikus 1,306.436 (33.759), vagyis 7.1 (1.3) 
százalék; görög-keleti 2,333,690 (653.184), 
vagyis 12.8 (24.9) százalék; unitárius 74.275 
(21), vagyis 0.4 (0.0) százalék zsidó 911.175 
(21.231), vagyis 5.0 (0.8) százalék; egyéb 
vallásfelekezetű 17.066 (386), vagyis 0,1 
(0.0) százalék.

Nem szerint volt 1910-ben: Féfi
9,062.935 (1,282.398), nő 9,201.598(1,339.556 
Ezer férfira esett Magyarországon 1015, 
Horvát-és Szlavonországokban 1045 nő.

Családi állapot szerint volt 1910-ben: 
Nőtlen férfi és hajadon leány 9,753.540 
(1,406.081), vagyis 53.4 (53.6) százalék, eb
ben a számban természetesen a gyerme
kek is benfoglaltatnak; házas férfi és nő 
7,345.362 (1,053.658), vagyis 40.2 (40.2) 
százalék; özvegyember és özvegyasszony 
1,128.979 (159.525), vagyis 6.2 (6.1 száza- 
léh; törvényesen elvált férfi és asszony 
36.652 (2690), vagyis 0.2 (0.1 százalék.

Kor-csoport szerint a népesség igy 
oszlott meg: 6 éven aluli 2,802.885 (427.285) 
vagyis 15.3 (16.3) százalék; 6 — 11 éves 
2,456.793 (368.816), vagyis 13.5 (14.0) szá
zalék; 12 — 14 éves 1,191.300 (179.884), 
vagyis 6.5 (6.9) százalék; 15 — 19 éves 
1,807,097 (251.520), vagyis 9.9 (9.6) száza
lék; 20— 39 éves 5,053.881 (704.491), vagy
is 27.7 (26.9) százalék ; 40 — 59 éves 
3,451.711 (480.733), vagyis 18.9 (18.3 szá
zalék; 60 éven felüli 1,499.842 (208.308), 
vagyis 8.2 (7.9) százalék; ismeretlen korú 
1024 (1916), vagyis 0.0 (0.1) százalék.

I r n i-o 1 v a s n i tud Magyarországon 
10,620.903 (1,153.784) lélek, az összes né
pesség 58.2 (44.0) s a hat éven felüliek 
68.7 (52.6) százaléka.

8301/912 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai lakos javára 490 kor. tőke és 
járulékai és még felmerülendő költségek 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. c. 
144 és 187 és az 1903 évi LX. t. c 27 g-ai 
alapján és az 146 § érceimében Zsuzsován 
Mita delibláti lakos ellen a fehértemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő De- 
liblát községben és a delibláti 11/529 és 
IV/508 számú betétben felvett.

I. A delibláti 11/529 (VII 413 VII/Ö93 
VII/1041) sz. tlkvben felvett.

39 hrsz. 123 stb. hat 1 hold 800 n.-öl 
I oszt. szántó 1/3 része 456 kor. 50 fillér 
becsárban. 39 hrsz. 192 stb. hat 1 hold 
800 n.-öl I. oszt szántó 1/3 része 495 k. 
becsárban. 39 hrsz. 40 stb. hat 1 hold 
800 n.-öl II. o. szántó 1/3 része 397 kor. 
becsárban. 39 hrsz. 233 stb. hat 1 hold 
800 n.-öl II. oszt. szántó 1/3 réssé 440 k. 
becsárban. 39 hrsz. Riedt stb. hat 1 hold 
400 n.-öl II. oszt. kaszáló 1/3 része 187 k. 
becsárban. 39 hrsz. 290 stb. hat 1 hold 
400 n.-öl I. oszt. kaszáló 1/3 része 308 k. 
becsárban.

И. A delibláti IV./508 (VII 639 VII/ 
889) sz. tlkvben felvett 292 hrsz. 149 stb 
hat 1 hold 890 n.-öl I. szántó 1/3 része 
474 kor. 10 fill, becsárban, mint az utó- 
ajánlattevő által ígért összegben az árve
rest Klier Károly verseci lakos utóajánlata 
következtében elrendeli és azt valamint 
annak feltételeit ezennel közhíré teszi.

A nyilvános árverés Deliblát község
házánál ТЛ2 évi dece mber hó 12 napján 
nak d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek, úgy 
a tlkvi hivatalban mintKevevár községhá
zánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilv. árverésen fenti ingatl. 

a kikiáltási áron alól is elfognak adatni azon
ban a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron alól nem fognak eladatni.

3. Az árverezni szándékozók tartoz
nak az ingatlan becsárának 10% - át kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve köteles 
nyomban a bánatpézzt az általa ígért ár 
megfelelő vagyis 19 % - ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyoban folytatódik.

8. Vevő köteles a vételárat 2 egyen
lő részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindegyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

Kevevárán 1912 évi okt. hó 27 - én. 
Hajdú s. k. albiró. A kiadmány hiteléül: 

Dienusz János, kir. telekkönyvvezető.

A j á n d é k o t  ne  v e g y e n !
mielőtt STERNBERG óriási alkalmi áruházát meg nem látogatta.

Valódi irlll. ékszerek» szebbnél szebb perzsa SZŐnyek, modern csillárok» diSZ’éS műtárgyak, bronz,
porcellán, márványból, mesés alkalmi árban árusittatnak.

=  ===== Chinaezüst-tárgyak meglepő olcsón = = = = = = =
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667/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a szegedi kir, járás
bíróságnak 1911 évi számú végzése követ
keztében Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd ál
tal képviselt Holczer S. és fia cég javára 
146 k. s jár. erejéig 1912 évi február hó 
6 napjától foganatosított kielégítés végre
hajtás utján le-és felülfoglalt és 600 kor. 
becsült következő ingóságok u. m. búto
rok s zongora nyilvános árverésen eiadat- 
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi V. 44/6 s. végzése 
folytán 146 kor. tőkekövetelés ennek 1908 
évi szeptember hó 8 napjától járó 5% ka
matai és eddig összesen 136 k. 06 fill-ben 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig Delibláton alperes lakásán leendp 
megtartására 1912 évi dec. hó 4 napj. 
d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett in
góságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs
áron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára 1912 évi dec. hó 20 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

1077/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir. tör
vényszéknek 1912 évi 10307 p. számú 
végzése következtében Dr. Ghelner Jenő 
kevevárai ügyvéd által képviselt „Duna- 
reana“ tkarék és hitelintézet javára keve
várai lakósok ellen 360 k. f. s jár. erejéig 
1912 évi október hó 24-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
630 kor. becsült következő ingóságok u.
m .: kukoricza és hosszú kocsi nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1912 - ik évi 759/4 számú végzé
se folytán 300 kor. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi Junius hó 30 napjától járó 6% 
kamatai 1/3% váltódij és eddig összesen 
83 kor. 68 fill, biróilag már megállapított 
költségek erejéig II r. alperes lak. leendő 
megtartására 1912 évi deczemb hó 9 
napjának délelőti 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron aíól is elfognakadat

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

Kevevára 1912 évi nov. hó 26-án.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Brock Illés  és Fiai
K e v e v á r a .

Kiváló minőségű fajborok raktáron

Kadarka, Risling Kreaci, 
Bakator ( Erdélyi 0  - fehér.)

T ü z e l ő a n y a g
===== Olcsó jó kapható =====
LICHTENSTEIN DEZSŐ vasút mel- 
lett! fatelepen Kevevarán és pedig,
I o. száraz bíikkhasábbfa ölenkint 38. K.
I. o. száraz btikkdorongfa ölenkint 36j. К.
II. oszt. vegyes keményfa ölenkint 34. K.
Első rendű felső sziléziai diókokss 700 
Kilo.ikint — — — 5.20 f.
Első rendű eminen ez porosz szalon Kőszén 
Kockákban — — — 4.30 f.
Nagybani való megrendeléseknél meg

felelő ár engedmény nyujtatik.

Nyomatott Oberläuter- féle könyvnyomdában, Kevevára.


