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Báziáson át Szerbiába.
— Irta : Wenner Sándor. —

A Temesvári Hírlap 1912 évi decem- 
hó 23-iki számának vezérczikke 
Temesvár - Báziáson át Nis felé 

létesítendő vasút eszméjét penditelta 
meg. Azt hisiem, nem kell sok szót 
pazarolnom annak hangoztatására, 
hogy egy uj irányú összeköttetés a 
kelettel, hazánk kereskedelme és 
ipara, és ezzel egyetemben a ki és 
bevitel szempontjából milyen nagy- 
fontosságú volna. De akkor azt hiszem, 
amikor egy ilyen nagyfontosságú 
dologról van szó, nagyon megfonto
landó az a körülmény, hogy ez az 
újítás, ennek a létesítendő vasútnak 
a kérdése, hogyan lesz a leghelye
sebben megoldható.

Eltugadhatatlan tény az, hogy 
egy Szerbiával Délmagyarországon át 
létesítendő újabb összeköttetés, esak 
a termékeny Morava alföidön át Nis 
felé lehetséges. S ebben az esetben 
mint határállomás csak két pont jö
het tekintetbe: Báziás és Kevevára. 

Budapest felöl Temesvár-Verse

tz611 i l Háziasra fő-zonal vezet, s igy 
látszólag a leghelyesebb és leggaz
daságosabb megoldási mód az volna, 
ha az uj szerbiai vasúti összekötte
tés a báziási fővonal meghosszabitá 
savai létesittetnék.

De ne nézzük most ebből a 
szempontból a kérdést!

Tagadhatatlan, hogy a termékeny 
Morava alföld környékének gazdasági 
fejlődésére nézve ez a vonal kiváló 
fontos: ggal bírna és hogy e mek a 
vasútnak (a  kivitelt leszámítva) kü
lönösen nyersárá és terményforgal
ma óriási volna. De amikor ezt kon
statálom és elismé-em, feltét’énül 
fel kell emelnem figyel neztető sza
vamat, s rá kell mutatnom még egy 
kereskedelmileg és árúforgalmilag 
nagyon fontos tényezőre: Magára a 
Morava folyóra.

A vizi úton való szállítás ma 
sokkal olcsób, mint a vasúton törte- ; 
nő száliitás. Már pedig a Morava 
folyó hajóforgalma s ennek révén a 
termény és nyersárú forgalma is 
eléggé tekintélyes. Tagadhatatlan 
ugyan az a körülmény, hogy az uj * 1

vasút üzembehelye ése alkalmával ez 
a jelenlegi bár olcsóbb - viziszá hás 
csökenni fog, de annak daczára is, 
vannak olyan momentumok, olyan 
tények, amelyek feltétlenül ellene 
szólnak annak, hogy az uj vasút 
Báziáson át lépjen s : termetre.

Leghelyesebb mi.eljárt — in mé
diás rés — foglalkoznom a dologgal.

Amíg, mint ma említettem, 
egyrészt helyesnek lát óik az, hogy 
az uj vonal, a már jele ileg is Bá- 
ziásig kiépített fővonal folytatása le
gyen, addig egy közgazdaságilag és 
kereskedelmileg kivál fontosságú 
tényező feltétlenül eile t nond c inek 
a tervnek.

Évekkel ezelőtt . több Ízben, 
hol amerikai, hol an  ̂ tekintélyes 
pénzcsoportok fo у .attak tárgyal 1st a 
szerb, ill. török Kormányokkal, egy 
Aegei tengert a Vardar és Morava 
ágyán át a Dunával üszeküíő csator
na felépítése ügyében. Sőt, hogy 
ezek a tárgyalások mily komoly me
derben folytak annak idején, hivat
kozom a Pesti Hírlapra, a budapesti 
és bécsi nagy lapokra, melyek 1910

T Á R C A .
__ .ji.ii—

Az apa.
Szegényes s.:oba: egy ágy, chvány, 

asztal, széke* s a karaktert adó Íróasztal. 
Papirhalmaz előtt, meggörnyedt háttal dol
gozik rajta valaki. . . . ír. . . sietve, lá
zasan. Csak nagy időközökben all meg 
egy pillanatra. Kiegyenesíti ilyenkor la
pockáját, egy - két mély lélegzettel kidom
borítja horpadt mellét, s4 figyeli, hallgatja 
a feléje szálló, csendzavar3 szaszogás rit
mikus melódiáját. . . Majd megigazítja a 
lámpája elé helyezett kemény pap rlapó., 
hogy az ágy állandóan árnyékban legyen. 
Az órájára is vet egy futó pillantást, az
tán csendben felkavarja tollával kalamá
risát s újra görnyedve nekifekszix s ke
zei alól tovább dűlnek az apró árkusok.. 
Jó idő múlva ismét megáll, de tokát is 
leteszi. . . . összeszámolja munkája ered
ményét, a mellette lévő papiros halmazt. 
Mindössze tiz árkus. Ennyit tudott csak 
másolni délután öt órától. Ez hat korona.

róasztaía jobb sarkán e helyezett kis pénz 
iszlopot is megolvassa. . . Hiába! se több, I 
e kevesebb: épen négy korona. Összesen 
iz! Holnap pídig ti eaötödi*? van, s a 
élhavi szoba maga tiz ?nöt korona. . .  .  j 
Azután élni is kell. Reggeli ebédre is kell 
:ét-három korona. E gondolatok kísérő- j 
snt homloka szabályos ráncokba gyürő- 
lik. . . Az arcáról leolvasható a mint nó- 
atja önmagát tovább! . . . É? me rgör- 
>:il a lapocka, behorpad a mell. . . és ir 

tjv '.b'o. . . d? alig egy old lt, mert 
zemei elhomályosulnak s üsszefu'nak 
lő fik a belük/. . a ténta. . . a papiros 
. . kimerült. . . álmos! . . . Fölkel. . .
lábujj hegyen a mosdot Elhoz megy, 

,ogy vízzel frissítse fel munkában kitüze- 
edett szemeit. . . hogy elűzze az álmos- 
ágot . . Azután csendben megint vissza
1 Íróasztala mellé, hogy tovább még so- 
at dolgozzék. . . Ejnye, de ilyet!. . . 
sodálkozik gondolatban. . . Most meg a 
э11 szegül ellen vagy ujjat konspiralnak?

tény azonban, hogy nem akarnak 
áj la ni, fogni. . . Megdörzsöli megropog- 
itja őket. . . Holnap pedig csak szoba-

bért harminc koronát kell letenni. . . Dol
gozni kell tehát tovább!. . . Megint hozzá 
írni próbál. Hasztalan I Az akar d nem ké
pes úrrá lenni ellenben helyet enged a 
nyomában, settenkedő valaminek. . . a 
krtsrgbeesBsnek. . .Újra megnézi az órát.

— Borzasztó — mondja suttogva — 
fél egy már! . . . Az éjszakának feie nyu
galom, pihenés helyett robott d átviraszt- 
va ! Pedig az éjszak it az alkotó ép azért 
iktatta a nyomorultak vergődő életébe, 
hoíy álomb in boldog ön'udatlanságban 
általa él,ék át azo:i perceket a miket fé
nyes nappal, mikor lelkűk hóm ilyóban s 
gondolatuk nyomorában vannak temetkez
ve, úgy sem érhetnek meg soha.. . 
soha! . . .

És ily inorrondirozás közben egész 
véletlenül függöny nélküli ablakjára te
kintett. . . Az ablakon átszürődő s a szo
bai gyenge világossággal küzdő sötétség 
mintha megrettenlette volna. . . Hirtelen 
víziói kezdtek támadni. . . Mintha az éj 
szimbóluma elevenedett vo’na meg kint 
az ablak előtt. . . Ott ácsorgót. . . s úgy 
rémlett előtte, mintha valami szellő ide-
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nyáran már mint határozott tényről 
emlékeztek meg arról, hogy egy an
gol pénzcsoport a csatorna felépíté
sére az akkori szerb kormány enge
délyét meg is kapta.

1911 óta azonban ez a csatorna
ügy nem hallat magáról semmit. 
Mintha az egész dolog végleg, vagy 
legalább is egy hosszú időre elaludt 
volna! — S ha a jelen balkánese
mények nem fűznének ehhez világos 
kommentárt, feltétlenül annak is kel
lene tekintenünk.

A békésebb viszonyok beálltá
val azonban ez a kérdés feltétlenül 
újból felszínre fog vetődni, amennyi
ben nemcsak Törökországnak, Szer
biának, hanem a Monarchiának in 
nagyfontosságú kereskedelmi érdeke, 
egy az országot az Aegaei te igerrel 
összekötő rövid viziút.

Már pedig akkor, ha ez a csa
torna kérdés újból felszínre kerül, 
s ha ez a kérdés újból komoly for
mában közeledik a megvalósulás fe
lé, vagy idővel meg is lesz, akkor 
Magyarországra nézve a báziási met
szőpont és fővonal, sokkal hátrányo
sabb volna, mint a kevevárai, mert 
a csatornán beözönlő óriási forgalom 
Ke ve vára alatt concentrálódnék és 
onnan vagy viziuton menne tovább 
felfelé, avagy pedig Kevevárán át 
vonaton szállíttatnék el, inig Báziás 
ennek az óriási forgalomnak legna
gyobb részétől elesnék.

De Magyarország kereskedelmi 
és vasúti politikájának sem lehet az 
a célja, hogy egy jelenleg jónak, he
lyesnek és olcsóbbnak látszó szerbiai 
összeköttetés kedvéért, egy valami
vel drágább de idővel valószínűleg 
hasonlíthatatlanul előnyösebb vonal 
létesítését szalassza el.

Tény az, hogy a Versecz-keve

várai vonal megváltása és fővonallá 
alakittatása sok pénzt emésztene fel, 
de nagyon is valószínű az is, hogy 
ezt a kiadást annak idején sokszor 
felülmúlná az a haszon, amelyet ez 
a vonal jövedelmezne.

A kevevárai vicinális forgalma 
jelenleg már eléggé nagy. A vasút
társasága múlt évben — bár igaz csak 
1/2 % - de mégis osztalékot fizetett, 
sőt mint hírlik, az idén már nagyobb 
—- állítólag 2 % - osztalékot fog fizet
ni. De a vidék, s különösen Kevevára 
rohamos fejlődése, kereskedelmi és 
ipari fellendülése, azt hiszem, nem- 

; sokára fellendítik a vasút forgalmát 
I is annyira, hogy a társaság részvé- 

nyesei iák 4 — 5 % osztalékot is fi- 
I zethet, amely esetben pedig az állam 
! amígy is hajlandó volna a vonalat 

megváltani. De maga a vonal teste 
is valóban olyan jó karban van tart
va, hogy fővonallá valló átalakittatá- 
sa nem is emésztene fel valami ren
geteg összegeket.

Versecztől kezdve Ke ve váráig, 
Temes és Torontál vármegyék déli 
részét a fővonaltól a delibláti homok
puszta választja el, s igy egy itt 
létesítendő fővonal ennek a keres
kedelmileg, iparilag és nagyrészt 
kultúráikig elmaradt vidéknek való
ságos Isten áldása volna.

A delibláti: homokpusztán több 
ezer hoídnyi kincstári erdőség van, 
melyben a fadöntést rövidesen meg 
fogják kezdeni. Ennek a rengeteg fame- 
nyiségnek az elszállíttatása, részben 
Dunadombón át vizi úton, részben 
Karasjeszenő í át a báziási vonalon, 
de legnagyobbrészt a Kevevára ver- 
seczi vonal Nagykárolyfalva, Leány- 
kut és Deliblát állomásain át fog 
megtörténni.

De haggyuk ezt!

oda lobogtatná is fekete köntösét, . .Egy 
erősebb sié\ roham megzörrentette az ab
lak tábláit. . A férfiben végig futott a 
remegés.

— Kopogtad az — Éj. . . rettegett 
fel. . . És mintha móSnlygását is látná, 
hangját is hallaná. . . amint igy beszél :

— Te szerencsétlen! mit csinálsz? 
visszaélsz az én nagy, de jóságos hatal
mammal. .. Tekints csak a nagy világba. 
Nézd: ott szőnyegekkel borított termek
ben menyezetes ágyakon halvány rózsa 
szinti fény őrködése mellett mily boldo
gan szenderegnek! . . . amott pedig: 
fényárban, csengő muzsikaszó mellett 
csillogó arcok forgó, lenge párok. . . s 
odább: márványasztal, ölelő lány, dó vaj 
nóta világ! . . . Látod! . . .  Ez az én bi
rodalmam ! . . . Ezek az én kedveseim, 
akik fölött szívesen feszítem meg sötét 
köpönyegem. . . És te ! ?. . . meg a tén- 
ta toll, papiros ? . . . H a - h a - h a ! . . .  
nevetett be az ablak üvegen, hogy szinte 
csörömpölt belé.

A férfi arra rettent föl, hogy kiejtet
te az ujjai közzé tapadt tollat. . .

— De hát muszáj nekem dolgozni ? ! 
tette fel a kérdést mintegy feleletképen. 
. . Hisz ember vagyok én is, s követelem 
legegyszerűbb, legtermészetesebb jogaimat 
. . . s vissza dobom a felelősség minden 
terhét a te kaján öledbe Élet, aki álnok, 
kétszínű vagy, becézed egyik véredből va
ló véredet csak azért, hogy a másik tes- 
telelke annál jobban sajogjon ! . . Mondom: 
jöjjön, a minek jönnie kell, de te felelsz 
mindenért — Élet s én nem dolgozom !..

Sáppadt arca kipirult, szemeiben az 
elfáradt energia gyönge fénye jelent meg 
s arcával belehanyatlott tenyerébe.

A benső néma zaj után csend lett 
újra. . . Hallani lehetett a lélekzet - vétel 
ritmikus hullámzását. . . De most lassan 
erősödtek e hanghullámok s halk, nyö
szörgésszerű zajjá nőttek.

A férfi ijedten kapta fejét fel. . . és 
figyelt. A paplan csendesen emelkedett 
az ágyon. . . s egy kis göndör fej bon
takozott ki alóla. . . S a mint feljebb 
emelkedik már a lámpa világ is éri. 
Észrevehetőig bántja fénye . . a kis ap
ró kacsók dörgölik a szemeket s vontatot-

Nézzük meg mennyiben térne 
el a Kevevárán át vezetendő fővonal 
a T. H. - ban vázolt Báziáson 
át vezetendő vonal irányától.

A báziási vonal a Dunán átmen- 
ve, a Báziástól jobbra fekvő Pozsa- 
revácz ér intésével Nis felé haladna. 
A kevevárai vonal pedig a Kevevá
ra -Dunapart állomással szemben fek
vő Szendrő szigeten át közvetlenül 
Szendrőbe, s onnan továbbhaladva 
menne Nis felé.

Röviden ennyiben kívántam a 
felvetett eszmével foglalkozni s azt 
hiszem, ha annak idején erről a kér
désről majd magasabb helyen is szó
fog esni, szerény véleményemnek és 
figyelmeztetésemnek meglesz a hatá
sa és a létesítendő uj összeköttetés 
irányának tárgyalása alkalmával, a 
fentebb elmondottak is kellő mérlege
lés alá fognak vétetni.

h í r e k .
— Kinevezés. A vallás és közokta

tásügyi miniszter Veszelicza Sebő palán- 
kai közs. tanítót a kevepallósi állami ele
mi iskolához kinevezte.

=  Fizetés kiegészítés. A vallás-és 
közoktatásügyi m.kir. miniszter úrNémedy 
Ella polg. isk. tanárnőt fizetés kiegési.ilés
sel a X. rangosztályba sorozta.

=  A helybeli tanítók fizetésemelé
se. A vármegyei közigazgatási bizottság
f. hó 13-án tarlóit gyűlésében helyben
hagyta a közs. iskolaszéknek a képviselő- 
testület hozzájárul ísával hozott azon ha
tározatát, amellyel a tantestület hazafias 
működését és a magyar nyelv hathatós 
tanítását lényeges fizetésemeléssel jutal
mazza.

— Az amatőr ik mulatsága. A hely
beli amatőregylet f. hó 25-én a /.az a jövő 
szombaton tánccal és tombolával egybe
kötött teaestélyt rendez. Ez lesz hosszú 
szünet után az első alkalom, hogy táncra 
vágyó fitalságunk kedves szenvedélyének 
hódolhasson. A múlt év tavasza óta ki

tan, nyöszörögve megszólal a kis fej.
— Papa!. .
A férfi felugrik s az ágyhoz siet. ..
Addig újra ismétlődik:
— Papa!. . . papa ! . . .
A férfi odasiet s megsimogatja a kis 

buksi, göndör fejét. . .
Papa azt álmodtam, hogy nagyon 

szép, egész uj cipő volt a lábamon. . . 
pedig az enyém rongyos! . . . Papa ! .. . 
szomjas vagyok! . . .

A férfi sietve hozza a poharat, s a 
kis apróság jóizüeket kortyog belőle. . „

Aztán eltolja kezével a poharat s 
ölelésre tárja kiskarjait, hogy megköszön
je az apjának. . .

Csókáradat zudul kis pofikájára s a 
következő pillanatban újra eltűnik a kis 
buksi fej a vánkosok között s beáll ismét 
a lélekzés csendes ritmusa. . .

A férfi pedig lábbujkegyen vissza
megy íróasztalához. . . Fénybe gyűlt sze
mekkel keresi a tollat. . . s viszi a papiro
son oly könyedén, mintha egy tollvonást 
se tett volna eddig. . s csak úgy dűlnek 
a feketebetüs árkusok az apa kezei alól..



mondott táncmulatság nem volt még. Mint- tak még Fuchs Jakab titkár, Müller Béla 9738/912 tlkvi szám 
ha megcsömorlottek volna az emberek a pénztáros, Bogdanovics Dusán háznagy
tavalyi túl sok dáridótól. De a sok idő továbbá Hajdú János, Kapp János, Dr! AlTOßSi hÍrd6t(116nYÍ kíVORata.
óta való stagnálást is megunta mar а ко- Bogdánov Vazul, Szmollény Károly és Tő- miuoímciiji мтинаш.
zönség és azért mindenünnen hallatszottak ry Rezső, választmányi tagok. Több tag A kevevárai kir. jbirósW mint tlkvi
interpelláló felszólalások és kívánságok, törültetett eltávozása folytán. Uj tagul fel- hatóság Dr. Nyiraty János bajai ügyvéd 
A kívánságok im teljesedésbe mennek, vétett Theodorovics Iván. A közgyűlés elé által képviselt Szegedi keresk. és ° ipar
amennyiben az amatöregylet — régi jó terjesztendő számadások és a °jövő évi hank végrehajtatónak Po :nón Gergely ke- 
hirnevéhez híven — elsőnek rendszi szó- költségvetés megállapittatak. A közgyűlés vevárai lakos végrehajt ist szenvedett 600 
kásos farsangi mulatságát. idejéül 1913. évi március 30-a tűzetett ki. kor. tőke, ennek 1911 évi április hó 1

A mulatság a drága toillettek mellő- Végül egy fa.-sangi mulatság tartása ha- napjától járó 7% kamata 1 kor. 88 fillér 
zését óhajtván, teaestély titulus alatt sze- tázotatott el, amelyről lapu ik egy másik bélyegilleték kártal tnitási dij 117 kor. 10 
repel. Megnyugtatjuk még azon aggódókat, helyén bővebben esik szó. fillér eddigi ezúttal 20 kor. 30 fillérben
akik szinte kétségbeestek már, hogy ne- -  Hány zongora van Kevevárán ? megállapított kielégítése végett az 1881
kik teát kell inni szokásuk ellenére is, A napokban Wondrák József temesvári évi k cz* 144 és 116 § - ai alapján az 
hogy ez nincs törvényben megírva. Min- zongorahangoló községünkben időzvén, alabb körülírt ingatlanokra az árverést 
denki azt eszi és azt issza, ami neki leg- lapunk egyik munkatársa összeírja neki elrendeli és ennek feltételeit a kövdtke- 
jobban Ízlik. a zongoratulajdonosok neveit, hogy azok- zűkben teszi közzé: 1. Árverés alá bocsáj-

Az éjféli szünet alatt tombola lesz. nak esetleges szolgálatait felajánlhassa. tat? fk ,a fehértemplomi kir. törvénvszék 
A nyerend ) tárgyak mind lehetőleg prak- Csodálkozva vetítik tudomásu1, hogy a területén fekvő Kevevára község 1592 sz. 
tikus használatúak lesznek. Tekintve, hogy zongorák száma Kevevevárán meglepően be^ be^  toglalt következő ingatlanok: A 
az idei farsang alatt ezen mulatságon ki- nagy. 53 zongora egy ilyen fajta község- T bb3 "^sz* a beltelekben 522 n,-öl 
vili még csak a tűzoltóság mulatsága lesz ben, mint a mienk, tényleg sok. Hogy fS.P , , . sz’0?oZ ?isz* a u^^ar,ra  ̂ a
feb. 1-én, a táncolni akaró fiatalság figyel- bebizonyítsuk állításunk valódiságát im beltelekben 362 n.-ol 412 kor. becsárban, 
inét jó eleve felhívjuk ezen körülményre, közöljük a tulajdonosok névsorát. András- A nüo9 hrsz. bzanto a Dzsombe dülő- 
annál is inkább, mert a helybeli egylete- koviis százados, Dr. Bozseszky Milán ügy- be1 1 п*'°; b? "T?z* szántó e Dzsom- 
ink közül — csekély anyagi erejéhez ké- véd, Dr, Bartulov Gáspár ügyvéd, Cser- be dűlőben 1 ho.d 1004 n.-ol 4bokor. Ьз- 
pest — jóformán ez az egylet nyújtja a mák Vilmos igazgató mérnök, Deszpenics ®sa , an* A T . bO lirsz. bzanto a IV foi- 
le Höbb szórakozást s igy pártolásra ér- Áron földbirtokos, Engler Lajos bankve- Ppl°,^zrne I m ío 11 10 ?l*ü
denies. Belép") dij személyenkint 1*50 kor. zető, Enderla József adófőtiszt, Fábry Gé- p05 korona. A + 4946/2 hrsz. bzanto a 
családonként 3*50 korona. za főszolgabíró, Ferenczházy József állat- <"z™° ó*z e + ц82 “q’P f14b kor*

— Te’efonösszeköttetesTemessztee- orvos> Dr. Ghelner Jenő ügyvéd, Guríts bec^ ban‘ A b41b brsz>..^za^ °  a Ij,va-— 1 eieionosszeKoiieies íemesszige r • bi л h Hiilwh Tános keres- de dűlőben 2 hold 860 n.-ol 502 korona
tel. A napokban állították helyre néhány b,r-,.,vegretia|:^ “ ubbCtl . a!?bS keres becsárban A + 8022 hrsz Szán ó a II
av ntn szünetelő telefonösszeköttetést Te- kecio> Hoffmann szálloda, Imrei főhadnagy, ^ f , r. i u ? ,ev óta szünetelő leieronosszeKouetesiie ,, L  T„niu forduló Blrzanicza dűlőben 1 hold 1037
messziget közseggel. Az elromlott kábel- * 4a ab Jul^ s Kár5X kereskedő Kann n*':31 436 kor- becsárban. A f  8378 hrsz. vezetéket fáradságos munkával rendbe- magánzó, Juluis Karoly kereskedő, Kapp Szántó a forouló Blizanicza dűlőben 1 hold 
hnvtótr « ií/лг П íó temess/iiretiek ismét Janos kir- Járásbiró, Dr. Klein József fo- ?qo -1 07 ‘ í  uuioDen i nőmhoztak s így a jo temesszigetiek ismét Kne7sevits Szilárd közs orvos 983 n.-ol 427 kor. becsarban.érintkezéséé lephetnek Európával. orvos, Ur. Knezsevits bzilaid kozs. orvos, 2. Ezen nyilvános árvercs Kevevára. F.._ . , . , . u , Kohn Ignacz gabonakereskedő Kevevarai ... , : . • . \  lAevevaia
u ,f= A tűzoltóság mulatsága. A hely- dalk6r; Lacz'cov Lyubomir jegyz ", Laza- községházánál 1913 évi marc.. ho 8-ik 
beh onkeníes lUzoltoegylet szokásos tar- rovjtg János fakereskedő, Dr. Lekits Illés ™Wál a ( d-. u «, ««kor fog megtartatni 
sangi mulatságát f. e. február ho 1-en ügyvéd Nikolics János földbirtokos, Niko- Jelen ^veresi fetctelek mehctt iné уел 
tartja a Holimann -fele szállodában, amely- 1:°« Mikin« ItptW 'pHő IsPknlaiovics N fő- agy a tlkvi hivatalban mint Ho no cbalv.koz- 
re a meghívók a napokban mentek ki. ségházánál a hivatalos órák alalt bárki

=  Riviéra szegfű az amatörmulat- özv. Osztoics Pálné magánzónő, Polgári arvereb áltál megtekinthetők.
Ságon. A szombati amatőri mulatságra fiúiskola, Polgári leányiskola, Pincú Kor- 3. A kikiált sí ar a becsa:
Nikolics Miklós tus erkereskedő mintegy nél főszolgabíró, Özv. Polgár Lajosné, Pin- , 4* , e?.íI.yí.v.a?(!s árverésen a lenti
200 db. különféle színű szegfűt rendelt tér Sándor közs. jegyző, Pribis Ödön ny. ingatlanoka kikiáltási áron alul is elfognaií 
Olaszországból, amelyeknek dara! ja 30 fii- jegyző, Paull János földbirtokos, Paull Sán- adatn1’ az0*lban kikinltasiar ketharmadanal 
lérért lesz kapható. A virágolt kedvelők dór gőz,nalomtulajdonos,Dr. Reichel Frigyes alacsonyabb áron nem fognak eladatm. 
figyelmét előre is felhívjuk erre körül-'  vezető járásbiró, Rajcsányi Ernő polg. isk. . 5 Árverezni szándékozok tartózlak
ményre. I tanár, Ripczó István áll. főnök, Szmollény «  inSatlan bec.saranak 10o/0;at készpénz-

=  A roman dalarda mulatsága. A Karoly társ. penztarnok, Szabó Sándor kiküldött kezeihez leteni F
helybeli gör. kel. román egyházi és világi kir. járásbiró, Schnabel Rezső százados, 6 A legtöbbet Ígérő illetve vevő
dalarda ma este a gör. keletiek vizkereszt- Szerb dalarda, l heodorovics Vajka keres- köteles nyomban a bánatpénzt az általa
jen a Központi szálloda nagytermében tánc- kedo, l heodorovics György maganzo. To- j é,.t ár met,felelő vagyis 10„/u ra kiegészi-
cal egyliekötött népies hangversenyt ren- lovics Zvonimir gyogyszsresz, Ozv. Torok tenj ha eme kötelezettségének eleget nem
dez, amelynek lefolyásáról jövő szamunk- Gyulane, Tory Rezső jegyző, Tisztii etkez- tes? jgérete figyelmen kívül hagyásával és
bLnfugunk szólani. Jegyek válthatók Je- de WojnesichMariska tamtono es Wenner kizAr;|^tlval az árverés nyomban folytatódik, 
nóta Szilárd röfős kereskedőnél* Miklós igazgató! Vevö köteles a vételárat 2 egyenlő

=  Uj vendéglős a „Magyar Király“ ------- --------------------- --------------------- -- részletben és pedig az elsőt az árverés
ban. Megint gazdát cserélt a fennti szál- q  i í í r y a n ^ tp b  jogerőre emelkedése után számított 15 nap
loda. Az eddigi bérlő Ludwig Ferenc vi- oZ C IK C /ilU l alatt a másodikat ugyanazon naptól szá-
sszatért régi mesterségéhez, a sütőmester- án . Лп Я7, 1™ Н; ho(TV mi tör- mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel-séghez, amennyiben Vrabcsevics Vásza Kíváncsi Ön azt kérdi, hogy mi tor ári részlet után az árverés napjától járó
pék üzletét átvette, ahol talán nagyobb tént azon a lakzin ? Hat erre hatarozottan 5од kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
szerencsével manipulálhat. Az igy meg- nem tudunk válaszolni. Mi csak arról ér- adóhivatalnál lefizetni, 
üresedett szállodát pedig ifj. Buchner Já- tesültünk, hogy másnap nagy volt a borjú 7- Vevő köteles az eladott ingatlant
nos vette át, aki azt már egy Ízben bérelte. kínálat a mészárosoknál, de meg metreo- tefbek) ?s az arv êrf s .naPÍ.atbl esedékes 

Л *— — *  is hajna" 8 0»  Ä
kedíö tlü ííg  ay g f f  k.l ею- Ujin 3 -  4 Jetott kOzli fJIdrenge.l k.dé.ekor lép-
házi év utolsó napján szilveszter estéjén Hiába I Mindenkit erhet baleset, meg 8 A tulajdonjog a vetek,r es kama-
eléggé jól sikerült mulatságot rendezett a munkatársainkat is. Nemrégen az egyik- tarnak teljes lefizetése után jogerőre java- 
a „Központi szálloda“-ban. Táncolásban n e k a parapléja volt engedetlen, most ra hivatalból bekebeleztetni. 
és jó kedvben nem volt hiány. egy m á s i k k a l  történt meg egy más Kevevárán 1912 dec. évi hó 24-én.

=  Az amatöregylet választmányi ^ajeset? ami utóvégre nem oly nagy baj, Hajdú s. k. kir. albiró.
ülése. F. hó 11-én a helybeli amatöregy- utoljára történt. A kiadmány hiteléül,
let választmányi ülést tartott, amelyen niszen lwllt 3 J
Wenner Ferenc alelnök elnökölt. Jelen vol- Dmusz Jómos, kir telekkönyvvezető.

1913. január 19.______________________________„ KEVE VARA. “ 3 . oldal.



4. oldal. „ KE VE VÁRA. “ 1913. január 19.

9502/912 sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság dr. Neskov Pál fehérteinp- 
Iomi ügyvéd mint néh. dr. Banics Száva 
ügygondnoka által képviselt Sztojánov Ni
kola homokbálványosi lakos javára dr. 
Bozseszky Milán ügygondnok által képvi
selt Nikolics Péter volt homokbálványosi 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 86 k. 
50 f. tőke, 24 kor. 60 eddigi ezúttal 17 
koronában megállapított valamint a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 LX. t.-c. 144 és 146 §-ai alapján 
az alább körülírt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és ennek feltételeit a követke
zőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a felié r- 
teinploini kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 2363 2604 és 2681 
sz. betétben foglalt következő ingaUanov:

1. a homokbálványosi 2363 sz. bete.- 
ben felvett: A *j* 13232/1 hrsz. Rét a III. 
részben 1 hold 998 n.-öl 14 kor. becs u- 
ba;i. A f  13232/2 hrsz. Rét а III. részben 
606 n.-öl 3 korona becsárban.

II. a homokbálványosi 2604 sz. be
tétben felvett: А I. 13805 hrsz. Rét а III 
részben 1 hold 555 n.-öl és 13606 hisz. 
Rét а III részben 1 hold 1437 n.-öl 28 k. 
becsárban.

Ili. a homokbálványosi 2681 sz. be
iéiben felveit; A t  3217 hrsz. Szántó a 
Zámajure dűlőben 1 hold 1561 n.-öl 7a r. 
262 k. becsárban. A f  9798 hrsz. Szántó 
a Bezubice dűlőben 1 hold 1578 n.-öl 7a 
része 187 kor. becsárban. A f  3330 hrsz. 
Szántó a Zamajure dűlőben 4 hold 639 
n.-öl 7* része 583 kor. becsírban és 7494 
hrsz. Szántó a Voljnoka dolina dűlőben 6 
hold 1311 n.-öl 1/2 része 641 korona becs
árban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1913 évi márcz. hö 7-ik 
napjának d. e. 9 érakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
ágya tlkvi hivat dban mint Но i otbálv.köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

3. A kikiált si ár a becsár.
4. Ezen nyilvános ái verésen a fenti 

íngatlanoka kikiáltási áron alul U elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmad ánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók lartt znak 
az ingatlan becsárának 100/°-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 hagyás éval és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számiíott 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vé el
án részlet után az árverés napjától járó 
5°/o 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 javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 dec. évi hó 15 - én. 
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

|H]2a]|ö]|ö]ls]E]|ö]EllBll°IlélÍHlIs]@^

Orock Illés ás Fiai
Kevevára.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi 0 - fehér.)

14 hold föld
szabadkézből tehermentesen 

eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt 

Dr. Bozseszky ügyvédi irodája 
Kevevárán.

mindenféle e s z a k m á b a  
vágó munkálatok a leg-  
п a g у о b b szakértelem

mel elkészíttetnek.

Überläufer Róbertné.

l a n o n c
felvétetik

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklett a „Kevevára" 3-ik számához
9679/12 tlkvi sz.

Szapundzsia István mint kisk. Sza- 
pundzsiaa Dobra gyámjának Milityev Ist
ván gyámsága alatt álló kisk. Milityev 
Péter kisk. Milityev Szilárd és kisk. Mili
tyev Danica elleni végrehajtás ügyében 
hozott P. 1928/1-912 sz. végzés 

V É G Z É S .
Ezen Il-od Dervi végyzés az érde

keltekkel közöltetik; egyben kibocsáttatik 
az alábbi

Árverési hirdetményi kivonata.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság Dr. Frank Sándor kevevárai ügy
véd által képviselt Szapundzsia István m. 
kisk. Szapundzsia Dobra gyámja javára 
kiskorú Milityev Péter Szilárd és Danicza 
(képv. Milityev István gyám álta.) homok
bálványosi lakósok végrehajtást szenve
dettek ellene 168 kor. 90 f. eddigi ezúttal 
18 kor. 30 f.-ben megállapított valamint 
a még felmerülendő költségek nemkülön
ben a csatlakozás kimondásával a homok- 
bálványosi 1265 sz. betétben felvett fenti 
94/96 rész jutaléknak Milityev István ille
tett 48/96 rész jutalékra Harich Péter ho- 
inokbalványosi lakos iakós javára 200 k. 
tőke ennek 1905 évi október hó 1-étó'l 
6°/0 kamata és 38 kor. 10 f. költség The- 
odorovics Vasul kevevárai lakás javára 
^0 kor. tőke, ennek 1909 évi március hó 
21-től járó 5% kamata és 26 k. költség. 
Délmagyarországi gazdasági bank r. t. 
javára 25C0 kor. tőke ennek 1909 évi no
vember hó 15-től járó 8% kamata és 189 
kor. 72 iill. költség; Szeberényi Jenő de- 
libláti jakós javára 42 kor. 60 f. költség; 
a homokbálványosi 1265 sz. betctben fel- 
л ett 94/96 rész jutaléknak 36/96 rész és 
a homokbálványosi 3577 sz. betétben fel
vett 34/96 rész jutalékára Dr. Abonyi Hen
rik javára 113 kor. 75 f. tőke, ennek 1911 
január 30-tól járó 5% kamata és 65 kor. 
50 f. költség; a homokbálványosi 1265 sz 
betétben felvett 94/96 rész jutaléknak 
44/96 részre valamint a 3577 sz. betétben 
felvett 10/96 cs a 3599 sz. betétben felvett 
34/96-od rész jutalékára a kisk. Szapund
zsia Dobra javára 79 kor. 60 fill, költség; 
továbbá a homokbálványosi 1265 sz. be
tétben felvett 94/96 részre és a 3577 sz. 
betétbeu felvett 10/96 rész jutalékára 
Klein Daniel homokbálványosi lakos javá
ra 83 kor. 20 f. kéltség: és végül a ho- 
mokbálvanycsi 1265 sz. betétben felvett 
94/96-od a 3577 sz. betétben felvett 10/96- 
od és 3599 sz. betétben felvett 34/96 rész 
jutalékra Dr. Abonyi Henrik javára 109 
к or. 30 f. tőke ennek 1911 október hó 21- 
től járó 5%-os kamata és 53 kor. 20 fill, 
költség kie.égitése véged az 1881 évi LX 
í.-c. 144 és 146 §-ai alapján az alább kö
rülírt ingatlanokra az árverést elrendeli s 
feite teleit a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp, 
lomi törvényszék területén fekvő Homok
bálványos község 1255 3577 sz. betétben 
foglalt következő ingatlanok.

1. A homo’cbílványosi 1235 s b e 
tétben felvett: A f  7129/1 hrsz. Színtó a 
Velika bara d ilőbei 1 h. 1491 n.-öl 94/96 
része 356 kor. 44 fill, becsárban.

II. A homokbüványósi 3577 sz. be
tétben fe lvett: A I. 5142/1 hrsz. nádas 1 
hold 416 n.-öl 5143 hrsz. Kert 1083 n.-öl 
5144 hrsz. Szántó 897 n.-öl 5145 hrsz. 
Árok 116 n.-öl és 5146/1 hrsz. Szántó 2 
hold 981 n.-öl Kod deliblatskog puta dű
lőben 10/96-od része 95 k. 42 f, becsárban.

III. A hbálványosi 3599 sz. betétben 
fe lvett: A I. 346 hrsz. Kert a beltelekben 
360 n.-öl és347 hrsz. Ház 257 öisz a ud
varral a beltelekben 468 n.-öl 31/96 része 
452 kor. 21 fill, becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1913 évi marcz. hö 6 - i k  
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokbálv.köz- 
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul и  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 10()/° 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 számított 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-

в. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 dec. évi hó 24 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.




