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deke többé nem irányadó, legföljebb 
a gyarmatok agrár érdekeinek védel
méről lehet szó, amint azt Chamber
lain propagálja. És az ir - biliben az 
agrárizmus logfontosabb érdeke az 
elmúlt év folyamán még itt is kielé
gítést nyert.

Franciaországban a Méli ne által 
inaugurrált védvámos politika hajó
törést szenvedett ugyan, de a paraszt
politika oly mértékben folyik tovább, 
hogy azt a szociálisták is kénytele
nek programmjukben respektálni, 
éppen úgy mint az olasz szocialisták.

Hazánkban az agrármozgalom a 
80 - as évek végén kezdődik s a kor
mánynyal vívott nehéz csatákban 
megerősödve, Darányi alatt, s még 
inkább Széli kormányraléptével ura
lomra jut. Ezt az uralmat Tisza alatt 
is megtartotta, bár a vezető agrári
usoknál bizonyos elkedvetlenedés 
vehető észre. A magyar agráriusok 
tevékenysége kettős irányú. Az or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület 
főként a nagy-és középbirtok érde
kében álló reformokat ( határidő-üz
let, szabadraktárak) sürgeti (bár a 
telepítési törvény s az uzsoratörvény 
megalkotásáért is síkra száll) és a

vámtarifában és az Ausztriával kö
tendő kiegyezésben a mezőgazdaság 
érdekeinek hathatós védelmére tö
rekszik. A „Magyar Gazdaszövetség“ 
ellenben főként a kisparasztság ér
dekében működik, szövetkezeteket 
és gazdaköröket alapítván. A két 
egyesület egyébként kölcsönösen tá
mogatja egymást, megkönnyitvén ez 
által a társadalmi és politikai akciót.

Oly zajos politikai sikerekre a 
magyar agrárizmus nem hivatkozha- 
tik, mint a német, de annál több 
történt a csendes munka terén. A 
gazdakongresszusok, kiállítások azt 
célozták, hogy az országban a meddő 
közjogi felfogás helyébe egészségesebb 
gazdasági felfogás lépjen s hogy a 
gazdasági kérdések megítélése jobban 
érdekelje a közönséget, mint teszem 
a szegedi katonák koszorú - ügye. 
Sajnos, e tekintetben az eddigi ered
mények korántsem vetekedhetnek a 
technika tökéletesítése és a vámta
rifa, valamint a kiegyezés körül ki
vívott sikerekkel, de ebben már nem 
az agrármozgalom hibás, hanem a 
közvélemény „vis inertiae“ - ja.

Az agrármozgalmat a nagykö
zönség egy része helytelenül Ítéli

Az agrárizmus.
Europa gazdaságpolitikai viszo

nyaiban a XIX. .század 80 - 9 0 -es 
éveli nagy változást idéztek elő. A 
kedvező pénzügyi g  termdó .1 viszo
nyok, az aranybányászat nagy fej
lődése s uj piacok megnyílása foly
tán az ipar nagy lendületet vett. E 
fejlődés költségeit a mezőgazdaság, 
a legtöbb nagytermelő állam gazda
sági tevékenységének alapja fizette 
meg, elvesztve egyeduralkodói állá
sát. Ama nagy folyamat, amelyet 
közönségesen agrár-krízisnek neve
zünk, Németországban öltött legéle
sebb alakot, de Europa egyéb álla
maira is döntő hatású volt a német 
gazdatársadalom támadó fellépése, 
jóllehet a gazdasági fejlődése az ipar 
és a mezőgazdaság közötti ellentéte
ket sehol sem hegyezte ki oly mér
tékben, mint a németeknél.

Angliában, hol a német agrár- 
fejlődés mai stádiuma a múlt század 
4Ó - es éveiben jelentkezett s ahol 
Cobden és pártja a gabonavámok 
megszüntetésit s a szabadkereske
delmi irány recepcióját félszázaddal 
ezelőtt kivívta, a mezőgazdaság ér-

T Á R C A .

Temetőben.
A temetőben elmerengve 
Járok-kelek,
Hol a halálról súgnak-búgnak 
A bús szelek.

Ahol a zordon enyészetről 
Sír a levél,
Hol a virág is — sirhantján — 
Arról beszé1.
Múlandóságról suttognak, s ez 
Oly altató,
Ép e szomorú és bánatos 
Helyre való.

II.

Könnyáztatta sírdombok közt 
Járok ismét, ahol minden pihen, 
Ahcl kedves szeretteink 
N^ugosznak, a sír néma mélyiben.

Csend honol . . . Csak néha rezzen 
A sírhanton a sárga falevél . . .
S a szellőnek suttogása 
Enyészetről fájdalmasan regél.

S itt jól érzem magam . . .  Miért? . . .  
Kimondani azt szóval nem tudom . . .  
De lelkem, ha itt bolyongok 
így érzem — nem emészti fájdalom.

P . . . .  r E . . ő.

Dénes Pál álma.
I.

Kora decemberi reggel volt. Úgy hat 
óra felé járhatott az idő. A hólepte utcán 
az előző napi bál közönsége botorkált ha
zafelé. Együtt haladtak egy darabig; de 
lassanként szétoszlottak, s ki-ki a maga 
utcájába, vagy házába téit be. Mégcsak 
hárman tartottak együtt. Egy fiatal leány 
Bartus Annus, özvegy anyja és egy fiatal 
ember Dénes Pál.

Hallgatagon mendegéltek . . . Kis 
idő múlva az özvegyasszony háza elé ér
tek, s itt elbúcsúztak a nők kisérőjüktől.

— Isten önnel Pál. — Látogasson 
meg ezentúl többször bennünket, mondta 
a leány az elváláskor és melegen meg
szorította a fiatal ember kezét. Aztán be-
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meg. Agrárizmus, klerikalizmus, kon- 
zervatizmus körülbelül egy jelentő
ségű a közvélemény bizonyos réte
ge előtt. Pedig az agrármozgalmat 
alkotó hatalmas folyam tápláló ereit 
kutatva, azonnal észrevehetjük, hogy 
itt nem egy, hanem két különböző 
mozgalom kapcsolódik egybe, amely 
ezidőszerint őket egy mederben hajt
ja ugyan, de a közösség mellett is 
nagy érdekellentéteket hord méhé- 
ben. A parasztság védelme, gazda
sági és kulturfejlődésének előmozdí
tása nem közvetlen érdeke a nagy
birtoknak, sőt ezzel bizonyos tekin
tetben ellentétes, amennyiben maga
sabb munkabéreket jelent. Ha ennek 
ellenére a magyar agráriusok erőtel
jes parasztpolitikát is hirdetnek, ez 
mutatja, hogy ők a mezőgazdaság | 
fontos érdekei mellett a szociális 
szempontoknak is képviselői kíván
nak lenni. Hogy ez a mozgalom ké
sőbb nem fog - e alkot-elemeire bom
lani, a nagybirtok és a parasztság 
érdekei nem-e két ellentétes társa
dalmi és politikai egyesülés kereté
ben nyernek kielégítést az a jövő 
titka. De ma még az agrárizmust, 
főként a magyar agrárizmust, kizá
rólag á nagybirtok letéteményeséül 
csak tájékozatlan ember tekintheti.

A külföld politikai viszonyaiban 
tájékozatlanokat ugyanis az erősítet
te meg ezen hitükben, hogy Német
országban, az agrárizmus szüioföld-

2. oldal.______________________

csapódott mögöttük a kapu. . . Dénes el
merengve nézett a leány uón. Már rég 
benn lehetett szobájában, de ő még min
dig olt állt maga előtt látva Annuskát.

II.
Összerázkcdolt. . . A csípős decem

beri, szél átjárta izzadt lestét. Hazasietett. 
Az utón mindig csak Anr.uskára gondolt.

Amint hazaért meleg szobájába, fel- 
csavaita a villanyt s levetette felső kabát
ját és fáradtan ereszkedett egy szöilyébe. 
Az elmúlt éj mámorától zúgott a feje. Min
denféle gondolatok kergetödztek agyában. 
Minduntalan Annuska mosolygó kepe je
lent meg előtte. . . Elgondolkozva simí
totta végig kezével homlokát, s igyekezett 
szétszórt gendolatait rendbe hozni. Sehogy- 
se ment. . . Cigarettára gyújtott s méláz
va fújta maga elé a kék cigaretta füstöt. 
Végiggondolta az elmúlt éj eseményeit. .. 
a találkozásnál a meleg kézszoritás. . . a 
mámoritó tánc közben Annuska kedves 
szavai, s mosolygó arca. . . a gomblyukába 
tűzött szegfű melyet Annuska adott neki.

Lassanként mindent végig gondolt, 
azonban a fáradság és kimerültségtől 
álomba merült. Égő cigarettája kiesett ke
zéből.

Kedves álma volt. Oltárhoz vezette 
Annuskát, s oly boldog érzés szállotta meg 
amidőn karján vezette szépséges tündérét.

Csak késő délelőtt ébredt fel.
HL

A rákövetkező héten többször láto
gatta meg Bartusékat, de mintha elhide- 
gülést tapasztalt volna részükről maga iránt. 
Náluk jártában többször találkozott ott

jén, a konzervatív nagybirtokosság 
és a klerikális centrum volt leghí
vebb szószólója a mezőgazdaság ér
dekeinek, a szabadelvű kereskedők
kel s nagyiparosokkal szemben. Azt 
pedig igen kevesen tudják, hogy 
Franciaországban, hol a parasztság 
liberális, az agrár irány erősebb, 
mint bárhol. De azért Jauré s párt
ját agrárprogramjáért senki sem fog
ja klerikálisnak és konzervativnek 
tekinteni.

Az agrárizmus nem egyes táma
dóan fellépő jelenségeiben, de mint 
nagy gazdaságitársadalmi mozgalom, 
hadat üzen az egyéni, a szabad ver
senyen alapuló gazdaságpolitikai rend
szernek. Állami beavatkozást, vagy 
társadalmi szervezkedést kíván a ver
seny túlkapásai ellen s ez által a 
gazdasági alakulás megváltoztatására 
törekszik. Ha ezen törekvése egyes 
termelő osztályokat kellemetlenül 
érint s ha a harcoló agrárizmus túl
lép is a jogos önvédelem határán, 
azért e mozgalmat konzervativnek 
feltüntetni nem lehet. Az agrárizmus 
nem a múlt rendi intézményeit tö
rekszik visszaállítani, de szociálpoli
tikai és gazdasági reformokat óhajt 
s igy egy erős gazdasági közvéle
mény kialakulására jótékony befo
lyással van. Természetesen a terme
lési ágak egyensúlya érdekében a 
kereskedőknek és iparosoknak is 
szervezkedniük kell mert csak igy
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hivatal társával Gyöngyössel. S kezdte 
észrevenni, hogy Annuska most már szí
vesebben beszélget Gyöngyössel mint ő 
vele. Nem tudta mire magyarázni a dol
got. . . Nem értette, hogy az a leány, aki 
őt azon az estén kegyének minden mele
gével eláiasztotta ilyen hidegen viselked
jen vele szemben. Fájt neki, hogy álma 
nem valósulhat.

IV.
Egy hét múlva reggel Pál két leve

let kapott. Az egyik olyan eljegyzési kár
tya forma a nu.sik női iráss il cím
zett illatos levélke volt. Ez utóbbit bontot
ta fel. Elolvasta lassan. . . révetegem te
kintett maga elé. . . kiejtette reszkető sze- 
zébői a levélkét. . . Felvette és újra meg 
újra elolvata, mintha csak nem akarna sze
mének hinni.

„Kedves Pál“ !
„Ne haragudjon, hogy mindazok után, 

amelyek Önt a legszebb reményekkel ke
csegtethették, éppen nekem kell tudtára 
adnom eljegyzésemet Gyöngyös Károlylyal. 
Habár én Önt igazán szeretem nem tehe
tek ellene anyám akaratának, aki minden
képen ezt akarja,'hogy gazdagon házasod
jam. Még egyszer kérve bocsánatát mara
dok igaz tisztelője Bartus Annuska“.

S n ég mindig nézi fájó szívvel a 
kis levelet, mely hulló könyeitől átnedve
sedett. . . Erőtlenül ragy le a székre. . . 
Lassan, lassan felelvenedik újra előtte An
nuska a boldog est. . . a találkozásnál s 
az elválásnál váltott meleg kézszoritás. .. 
a tánc. . . Zokogni kezdett.

Pintér Ernő.

1913. február 16.

jöhet létre tartós gaziasági béke, 
(bármily ellentmondásnak lássék is 
ez) aminthogy az általános felfegy- 
verezés legerősebb biztosítéka az 
európai békének. Az egyéni harc ko
ra gazdasági téren is megszűnt s 
észrevétlenül haladunk a.na korszak 
felé, amidőn a termelők legfontosabb 
érdekeiket együttesen védelmezik. E 
fejlődésnek egyik alaposzlopa a tisz
tán polgári agrárizmus.

H Í R E K .
---4Hf---

— Uj polg. isk. tanár. Értesülésünk 
szerint W a g n e r  Ernő, oki. polg. iskolai 
tanár hétfőn kezdi meg a tanPást az is
kolában nyelv- és történeti szakcsorttal. 
Végre! Teljes a tantestület! Érthetetlen 
az a gondatlanság, amelylyel a kultusz- 
kormány épen Kevevárával szemben ál
landóan viseltetik.

Pedig igazán felesleges bizonyítani, 
hogy alig van fontosabb helye az ország
nak, amely nagyobb n e m z e t i  missziót 
volna hivatva teljesíteni itt a vegyes vé
geken, mint épen Kevevára. Talán idáig 
is e.terjedhet a kormány hosszú keze.

=  Petry Zsigmond üdvözlés*. A 
székelykevei Olvasó- és Gazdakörnek egy 
küldöttsége f. hó 12-én megjelent P e t r y  
Zsigmondnál, hogy őt kincstári ispánná 
tÖitént kinveztetése alkalmából üdvözölje.

A küldöttség vezetője és szmoka 
volt Bo h n  György áll. tanító, olvas '*- ё ; 
gazdaköri számvizsgálóbizotts u i elnök,tag
ja i: В a r n a Illés köri elnök, U r b á n Pál 
köri pénztáros, F e r e n c  z Mátyás köri 
igazgató és Gy ő r f i  Márkus köri tag. A 
küldöttség szónoka Petry Zsigmondit az 
egész székelykevei po’gárság nevében üd
vözölte kineveztetése álkülmából és arr \ 
kérte őt, hogy részesítse az e vidéken el- 
szigetelesenélő székelykevei magyar lakos
ságot — akik az ünnepelt kezelése alalt 
álló kincstári földek legnagyobb részét mű
velik— jóakaró támogatásiban, hogy az 
amúgy is nehéz megélhetési viszonyok 
között betölthessék azt a hivatásukat, ami 
e poliglott végvidéken idetelepittetésük ál
tal rájuk háramlott.

Petry szívélyes szavakkal megköszön
te az üdvözlést és biztosította a székely
kevei derék magyar lakosságot jóakaró 
támogatásáról.

=  Vörös Kereszt vigalmi bizottsá
ga. Kedden fél 5 órakor tartotta gyűlését 
egy március 1 -én tartandó ünnepély 
programmjának összeállítása tárgyában. 
Körülbelül ezekben állapodtak meg ezideig: 
Lesz zongora szám, amelyet: G у ö ng у ö s 
Pa u l a  p. isk. tanárnő log játszani. Egy 
énekszám : Ri eck Er nő zászlós interpre
tálásában, egy felolvasás vagy szabad 
előadás ^ B e r k e s  J ó z s e f ,  hitoktató 
által előadva, monológ : S z in о 11 é n у 
Rózsika, k. a. által elmondva; s végül egy 
magánjelenet. Hajdn János, járásbiró 
által personifikálva. A végleges megbeszé
lés és döntés persze még a jövőben fog 
csak határozattá válni, amelyről annak 
idején majd íeferálunk.

=  Halálozások. Szerdán d. u. 3 óra
kor temették Mü l l e r  Béla, helybeli köz- 
tiszteletben álló) tanító öregapját 84 éves 
korában.

Ge i g e r  Antal r. k. plébános édes
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anyja pénteken d. u. 76 éves korában 
Németcsernyén meghalt. Holttetemét a 
fehértemplomi családi sírboltban helyezik 
örök nyugalomra. R. I. P.

=  Gólya az országúton. Megható 
esemény történt pénteken d. u. a székely- 
kevei országúton. Egy szegény várandós 
csángó asszony ballagott nehézkes lépé
sekkel Keveváráról Székelykeve felé! Dü
hösen fújt a hideg szél. Egyerre rosszul 
tesz a szegény áldott állapotú asszony, 
akit szive alatt hordott, a \ i!ágra óhajto- 
zott. Egy fa alá vonszolta magát a jöven
dő beteg anya, s olt jött a világra gyer
meke. Didergett, fázott a gyermek és az 
anya is, és egy lélek sem akadt a hóval 
befúlt országúton. Az anya elvesztette 
eszméletét, majd magához tért, de gyen
geségében nem tudott egy segélyt kiáltó 
hangot sem kiejteni. Ott fagyott volna 
meg újszülöttjével cgylU.

Egy-két kocsi már el is halad mel
lette, de az asszony nem tudja baját el
mondani. Csak takargatja dideigő magza
tát. Végre azonban megérkezett a várva- 
várt, Égtől küldött segítség. Az asszony
hoz ér T о 1 о v i c s gyógyszerész kocsija. 
A gycgyszerészné jött a szőlőből. Okos 
kutyájuk futott az asszonyhoz és el nem 
mozdult el tőle. Erre figyelmes lett. T o- 
l o v i c s n é ,  s leszállva a kocsiiól odafu
tott a félig e’alélthoz. Segíts gcit kiáltott 
odavezette a legközelebbi ház akét, akik 
a beteget meleg szobába viték és életre 
inelei gették mindkettőt. Mosolyogva jött 
magához az asszony s hálálkodva csókol
ta meg mentője kezét. A gyermek meg fel
ébredve dermedségéből hangos szóval je
lezte, hogy inegm nekült.

Annál meghalóbb ez az esemény, s 
a segítség is annál inkább érkezett a leg
jobb időben, mert a szegény asszony öz
vegy és hat kicsi porontynak anyja. S 
ez a hóban, fagyban, országúton világra 
jött kicsike a httsdik. Az asszony özve
gye K e r e s z t e s  Manuel, székelyke vei 
földművesnek, aki a ősszel kifordult ko
csija agyonzúzótt.

Isién küldte hát a mentőangyalt a 
szegény árváknak!

=5 Homokosi gyilkosság. Végére jár 
már a vizsgálat abban a rémséges gyilkos
ságban, amely nemcsak Homokos községet, 
hanem az egész vidéket izgalomban tar
totta, és amelyről annak idején mi is 
megemlékeztünk. Egész légió a tanuzók 
száma és egytől egyig mind В á r b ú Jo- 
ván a Tracht család volt kocsisa ellen vall. 
A brutális kocsis gáládul tagad, de hiába. 
A szerencsétlen asszonyt mégis csak 6 
gyilkolta meg állati dühében, úgy látszik 
vad féltékenységből. Ha rábizonyul ez a 
rút gyilkosság, nem érdemelne egyebet jó 
szoros huroknál.

=  Uj humánus hatóság. Az igazság
ügyi Miniszter már 1909-ben bocsátott ki 
egy igen életre való és a modern kornak 
teljesen megfelelő rendeletet, amely a kis
korúak bűnözése ellen szól. De ezen ren
delet rögtön megadja a kiskorúnak bűnö
zése ellen a gyógymódot is. Intézkedik 
ugyanis, hogy minden táblai kerilstben 
állittassék fel egy hatóság, amely felügye
letet gyakorol a fiatal korúak felett. Bű
nözésük esetén a környezet tanulmányt ejt
sen, pszichológiai, erkölcsi, geográfiái ala
pon, hogy a modern humanizmus alapján 
segíteni lehessen a társadalom e züllés
nek indult tagjain. Minket délvidékieket 
a „Fiatalkorúak temesvári felügyelő ható
sága“ érdekel, oda vagyunk beosztva. El
nöke ezen hatóságnak К a p d e b ó Ger
gely, ny. főispán. Az alakuló gyűlés L a-

„ K E V E V Á R A . “

s z у táblai elnök által annak idején jelez
ve lesz, amikor is a járásbirósági területek
re kinevezett egyes tagoktól a hivatalos 
eskü is kivétetik. A most kinevezett ha
tósági tagok 1915 dec. 31-iki időtartaminol 
vannak kinevezve. A kevevárai járásbiró
sági területre B e r k e s  József r. k. káp
lán nevezte ki, amint jeleztük is már.

— Törvényhatósági biztosi gyűlés. 
Hétfőn tartották meg a szokásos gyűlést 
a községháza disztermébeu, Csermák tör
vényhatósági biztos elnöklete alatt. Több 
illetőségi b'zonyitvány kiadása és segély 
kérések let rgyalása után, ez állatorvosi 
magándijakról szóló szabályrendelet meg- 
alkotandása is határozatba ment.

Vig és szomorú mozgóképek. 
Komikus 399 m. 36 cm.

Eredeti vicc az eredeti sváb bakáról.
Itt lenn a határőrvidéken történt az 

alábbi eset.
Éjfél elmúlhatott már, amikor a szol

gálattevő hadnagy kőrútjára indult az őr 
ségeket megvizsgálandó. Utoljára hagyta 
a posták őrizetére kirendelt őrt. Körútja 
tói fáradtan bandukolt a posta felé.

— Halt verta! hangzott az őr szava.
— Szolgálatitiszt! felelte a hadnagy.
— Lósung? kérdi a katona.
— Likakrbava.
— Léberwuist. Passiert! Forwärts!

( Rendben! Előre ! ) mondja az őr és vál
lára veti a puskát. A hadnagy pedig nyu
godtan megy feléje. A buta reguta ahelyet, 
hogy feltartóztatná a feléje közeledőt, 
az előirt három lépésen belül engedi a tisztet.

A szolgálattevő tiszt pedig, hogy 
megijessze szegény bakát, egészen mel
léje lépve megragadja a torkát.

— Sí erb vagyok! Egy szót se töb
bet ! Most megkötözlek s kirabolom a 
postát. Érted?

— Értem! Fater unser der du bist 
in den Himmel. . . .  kezdett el imádkoz
ni a szegény sváb - baka.

— Na ! azért ne félj, csak tréfálok. 
Mond csak mi vagy te, sváb?

Ja a echta! ( Igen egy eredeti!) 
válaszolja a remegő katona.

— Hová való vagy? He?
— Aus Szakihásza! ( Szakálházára

való)
— Hallod - e ! Tudod azt, hogy te most 

olyan mulasztást követtél el most, amiért 
ha leljelentlek, súlyosan meg leszel bün
tetve ?

— Igen hadnagy ú r . . .  én . . .  ké
rem szépen. . .

— Hallgass! Semmi kérem szépen, 
hanem: ich bitte gehorssjmnnt. (Alázat
tal kérem!)

— Hadnagy Űr... alázattal kérem 
ne jelentsen fel. . . .  én most először 
vagyok a poston, s még regruta vagyok, 
s nem tudom még jól, hogy . . .

— Elég! Hát tudd meg, hogy te 
nagy úr vagy, hogy te kis király vagy, 
ha silbakolsz. . . Mond csak! Ismered 
Őfelségét, Ferenc Józsefet a királyt?

— Ja so namentlich ! ( Igen úgy név-
leg!)

— Nahát, ha ő jönne is ide, még őt 
sem szabad közelebb engedned három 
lépésnél. Sarkon fordul és ott hagyja a 
szegény sváb legényt, kinek lábai a rémület
től Ögyökeret vertek. Ijedten mondja a 
távozó után: Ich bitte gehorchsammst 
Herr Leutnant Gute Nacht! . . .  To
vább strázsál. . .

Lassanként, miután a távozó följebb-

való léptei elhalatszanak a távolban, csend 
lesz körülötte.

Szegény silbak pedik azon gondol
kodik, föl-alá járva, hogy hogyan fogja 
6 megismerni Őfelségét, ha ide találna 
jönni.

Temes vármegye közigazgatási bizottságától.
Szám: 446/1913. Tárgy : Kevevárai lakta
nya céljaira szükséges ingatlanok kisajá

títása.
H I R D E T M É N Y .

A kereskedelmügyi m. kir. minister 
ur 1912 december 18-án 91351/1. A. szám 
alatt kelt leiratával a Temes vármegye 
törvényhatósági bizottsága által Kevevára 
kö s gben épitend í vadászzászlóaljlakata- 
nya céljaira szükséges ingatlanok megzer- 
zésére, amire 1912 évi szeptember 7-én 
63193 sz. a. kelt rendelettel a kisa'átitási 
jogot engedélyezte volt, az 1881 XLI. t.c. 
33 §. alapján a kisajátítási eljárást elren
delvén, az eljáró bizottságba elnökül dr. 
Hollósy Gyula vm, főjegyzőt, tagokul Elek 
Károly kir. főmérnököt, vagy akadályoz
tatása esetére helyettesét és Capdebó Fe- 
rencz törvényhatósági bizottsági tagot, 
jegyzőül dr. Kuthy Lajos vm. aljegyzőt 
kiküldőm és a bizoottsági eljárás helyét 
és idejét Kevevára községházához 1913 
évi március hó 12. napjára szerdán déle
lőtt 8 órára kitűzöm.

Erről az érdekelteket oly figyelmez
tetéssel értesítem, hogy a bizottság a ki
sajátítási terv megállapítása felett akkor 
is érdemileg fog határozni, ha az érdekel
tek közül senki sem jelen meg.

Temesvár, 1913. évi február hó 7.-én.
Joanovich, s. k.

p  о  miniszter' t.;ná sas,
* • főispán elnök.

167/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. - c. 102. § -a  értelmében ezen 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 563/1 1913 évi számú
végzése következtében Dr. Bogdánov Va- 
éza kevevárai ügyvéd által képviselt Paul! 
János kevevárai lakos javára 4/15 kor. s 
jár. erejéig 1913 évi január hó 22 fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le-és 
felülfoglalt és 4160 kor. becsült követke
ző ingóságok, u. m .: ló, kocsi, kukoricza, 
vetőgép, aratógép, hambár és gazdasági 
felszerelések nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 -ik évi 1/4 számú végzése 
folytán 4715 kor. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi deczember hó 17 napjától járó 
6 % kamatai, 1/3 % л áltódij és eddig 
összesen 459 kor. 75 f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig, alperes ho- 
mokbálványosi rétben levő szálláson leendő 
megtartására 1913 évi március l ó 4 
napjának délutáni 2 órájakor batáridőül 
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 alól 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 1913 évi feb. hó 12-én. 
Orsó János, kir. bir. végr.



1913. február 16.
4. oldal.

9680/1912 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság Dr. Capdebó Zoltán temes
vári ügyvéd által képviselt m. kir. állam- 
kincstár és Deliblát község szegény alapja 
végrehajtatnak Ruszovan Száva delibláti 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 6 kor. 
tőke ezúttal 3 kor. 50 fillérben megállapí
tott 3 kor. 30 f. eszményi bélyeg valamint 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 
§§-ai alapján az alább körülírt ingatlanokra 
az árverést elrendeli s annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község V/107 és V/113 lapszámú 
tlkvben foglalt következő ingatlanok:

1. a delibláti V/107 lapsz. tlkvben fel
vett: 160 n.-öl a rajta épült házzal 5/6-od 
része 314 korona becsárban.

II. a delibláti V/113 lapsz. telkvben 
felvett: 30 hrsz, 52 stb. hat 1 hold I. o. 
szántó 2 3 része 138 korona becsárban.

30 hrsz. 196 stb. hat 1 hold II. oszt 
szántó 2/3-ad része 131 kor. becsárban.

30 hrsz. 67 hat 800 n.-öl III. oszt. 
kaszáló 2/3 része 20 korona becsárban.

hrsz. nélküli Hutw. hat. 40 n.-öl gyü
mölcsös 2/3-ad része 01 kor. becsárban.

57 hrsz. 58 stb. hat. 191 n.-öl szőlő 
2/3-ad része 30 korona becsárban.

58 hrsz. 3 P. stb. hat 108 n.-öl gyü
mölcsös 2/3-része 10 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés De l i b l á t  
községházánál 1913 évi március hó 5 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint De l i b l á t  község
házánál a hivatalos órák allatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 пор a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1912 évi dec. hó 21 - én
Hajdú János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

„ KEVE VÁRA. “

Ф Ajánlom teljes szavatosság mel- g  
Ф lett fajtiszta egy és kétéves gazdag ф 
О gyökérzetű szokványminőségű fásolt- о  
Ф ványaimat a legjobb bor- és cseme- О 
Ф gefajokban. Közöttük „Kreácza“ (Bá- g  
q  náti Rizling) a legkitűnőbbnek bizo- ф 
ф nyúlt és rendkívül bőtermő borszőlő О 
Q és „Muscat Csabatgyönge“ a legko- Ф 
?  rábban erő csemegeszőlő. Ezenkívül g  
Ф Ripária Portális és Rupeslris-Monti- ф 
О cola sima és gyökeres alanyvesszők О 
Ф a legjutányosabb árak mellett. Ф
9  E rzsébet szőlőoltványtelep“
Ф Ш Tulajdonos: Schmiedt Mátyás Ш Ф 
Ф BOGÁROS (Torontáhnegye.) ф
Ф Árjegyzék ingyen é3 bérmentve. ©

„Varázsfuvola“
Berki egy óra alatt 
megtanulhat rajta jrit- 
Fjani. A „Varázsfuvo
la“ rendkívül kellemes 
20 acél trombitahang
gal és 4 erős bőgővel 
van ellátva. Diszes ki
vitelben, kottafüzettel 
dalokkal, tokkal aján

dékkal együtt 
csak 4 korona.

Cstikis W á g n e r  „ H a n g 
s z e r  K i r á l y  országszer
te e lb író it lrgoleróbb tiang- 
szeiéiuházíbEn kapható B u  
c: a p e в t, J ó z n e f - k ö r u t  
15 — Gyorsjavító m iihely.— 
Keijcn férj képes hangszer 

árjegyzéket

O l a s z o r s z á g i  s z e g fű
és különböző színű R Ó Z S A  

vasárnaponkint

Nikolics Miklós fíiszerkereskedésében

71/1913 végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Aluirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 15834/1 számú 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vá- 
sza kevevárai ügyvéd által képviselt Pan- 
csovai hitelbank javára 14000 kor. s jár. 
erejéig 1913 évi januar hó 11 foganatosí
tott kielégítés végrehajtás utján le- és fe
lülfoglalt és 660 kor. becsült következő 
ingóságok u. m .: ló, kocsi, taliga és ku
korica nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbiróság 1913-ik évi V. 58/1 sz. végzé
se folytán 14000 kor. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi október hó 1 napjától járó 6% 
kamatai, 7s % váltódij és összesen 458 k. 
biróilag már megállapított költségek e r e- 
j é i g ,  a l p e r e s  l a k á s á n  l e e n d ő  
megtartására 1913 évi február hó 20 
napjának délutáni 3 órájakor határidőül 
kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai érteimében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alól is elfognakad tt

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

Kevevára 1913 évi feb. hó 12-én.
Orsó János, kir. bir. végr.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára“ 7-ik számához.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 18491 sz. vég
zése következtében Dr. Bogdanov Vásza 
kevevárai ügyvéd által képviselt Paull 
János kevevárai lakos javára 957 korona 
90 f. s jár. erejéig 1912 évi nov. hó 22 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt és 2460 becsült következő ingó
ságok, u. m .: kukorica és pálinka főző 
üzlet nyilvános árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik é\i V. 862/4 szánni 
végzése folytán 957 кол 90 f. tőkeköve- ! 
teles, ennek 1912 évi aug. hó 16 napjától 
járó 6 kamatai, % % váltódij és eddig 
Összesen 218 kor. 58 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig alperes la
kásán leendő megtartására 1918 évi február 
hó 25 napj. d. e. 9 órája határidőül kitüze- i 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel i 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize
tés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1913 évi feb. hó 12 napján.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

108/1913 végrh. szám
Árverési hirdetmény.

Aluírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 67 p. sz. végzé
se következtében Dr. Bogdanov Vásza 
kevevárai ügyvéd állal képviselt Bogo- 
szávlyevics Zsófia homokbályányosi lakos 
javára homokbálványosi lakos ellen 40C0 
kor. s jár. erejéig 1913 évi január hó 13- 
án foganatos tote kielégítés végrehajtás 
utján lefoglalt és 1110 kor. becsűit kö\e.- 
kező ingóságok u. m .: bolti árúcikkek és 
állványok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1813 évi V. 62/1 sz. végzése 
folytán 4000 k. tőkekövetelés ennek 1912 
évi dec. hó 1 napjától járó 6% kamatai 
V, % váltrdij és eddig összesen 302 kor. 
2Í fi 11-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, alper. hbálv. üzletében leendő 
megtartására 1913 évi február hó 21 
napjának délelőtti 9 órájakor 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 alól is elfognakadat

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

Kevevára 1913 évi feb. hó 12-én.
Orsó János, kir. bir. végr.

320/913 tlkvi szám.
A fehértemplomi takarékpénztárnak

Marx János elleni végrehajtási ügyében

2356/1 912 P. sz. II. - od bírói végzése.
V É G Z É S

Ezen II. od bírói végzés érdekeltek
kel közöl'étik egyben kibocsátlatik az 
alábbi

Árverési hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Risztics Velimir ftemplomi 
ügyed által képviselt Fehértemplomi ta
karékpénztár végrehajtatnak javára Marx 
János és neje ízül. Herter Zsófii kevevá- 
rri lakosok végrehajtást szenvedettek 
ellen 600 kor. tőke ennek 1911 évi május 
hó 5 nap;ától járó 8% - os kamata 106 
kor. 50 fill, eddigi továbbá 500 kor. tőke 
ennek 1911 évi május hó 4-től járó 8 0 „ 
kamata és 105 kor. 50 fill edd i ezúttal 
28 kor. 30 f 11. megállapító't valamint a 
még felmerülendő költségek ncmkülöm- 
ben a csatlakozás kimondd sával Marx J. 
1/2 rész jutalékára Singer és Holländer 
szegedi czé< javára 604* kor. 24 fill, tőke 
ennek 1911 évi április hó 7 tői járó 5%
1.am: ta és 94 kor. 80 f. költség; Nobel 
és Szabó budapesti ezég javára 255 kor. 
25 fill, tőke ennek 1911 évi április hó 
20 tol járó 6 % kamata és 81 kor. 65 f. 
kök ség ugyanaz javára 200 kor. tőke, 
ennek 1911 évi április hó 10 tői járó 6 % 
kamata 11 kor. 55 fill, óvási 1 3 % váltód, 
és 67 kor. 20 fill, költség Váradi Gusztáv 
bpesti lakes ja\ ára 153 kor. 50 f. tőke, 
ennek 1911 évi ápr. hó 30-től járó 6 % 
kamata és 25 k. 20 f. költség; ugyanaz 
javára 200 kor. tőke ennek 1911 évi ápr. 
hó 30 tel járó 6% kamata 15 kor. 80 f. 
óvási 1/3% váltódij és 40 kor. 20 fill, 
költség u. az javára 150 kor. 22 f. tőke 
tőke ennek 1911 évi május 31-től járó 
5% kamata és 73 kor. 90 fill, költség 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez. 
144 és 146 § - ai alapján az alább körül
irí ingatlanokra aü árverést elrendeli s 
annak feltételeit a következőkben teszi 
közzé. 1. Árverés alá bocsáttatnak a fe
lié; templomi törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 495 számú betétben

foglalt következő ingatlanok :
A f  1545 hrsz. Ház 373 cisz. a ud

varral 50 n.-ül 800 kor. becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 

községházánál 1913 évi március hó 3 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek meiyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint llevcváia község
házánál a hivatalos órák allalt bárki álltai 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
na c adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számítolt 15 nup a má
sodikat ugyanazon napiói számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.



4. oldal.
1913. február 16.

9680/1912 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság Dr. Capdebó Zoltán temes
vári ügyvéd által képviselt m. kir. állam
kincstár és Deliblát község szegény alapja 
végrehajtatónak Ruszovan Száva delibláti 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 6 kor. 
tőke ezúttal 3 kor. 50 fillérben megállapí
tott 3 kor. 30 f. eszményi bélyeg valamint 
a még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 
§§-ai alapján az alább körülírt ingatlanokra 
az árverést elrendeli s annak feltétekéit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község V/107 és V/113 lapszámú 
tlkvben foglalt következő ingatlanok:

1. a delibláti V/107 lapsz. tlkvben fel
vett: 160 n.-öl a rajta épült házzal 5/6-od 
része 314 korona becsárban.

II. a delibláti V/113 lapsz. telkvben 
felvett: 30 hrsz, 52 stb. hat 1 hold I. o. 
szántó 2/3 része 138 korona becsárban.

30 hrsz. 196 stb. hat 1 hold II. oszt 
szántó 2/3-ad része 131 kor. becsárban.

30 hrsz. 67 hat 800 n.-öl III. oszt. 
kaszáló 2/3 része 20 korona becsárban.

hrsz. nélküli Hutw. hat. 40 n.-öl gyü
mölcsös 2/3-ad része 01 kor. becsárban.

57 hrsz. 58 stb. hat. 191 n.-öl szőlő 
2/3-ad része 30 korona becsárban.

58 hrsz. 3 P. stb. hat 108 n.-öl gyü
mölcsös 2/3-része 10 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés De l i b l á t  
községházánál 1913 évi március hó 5 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
ílkvi. hivatalban mint De l i b l á t  község
házánál a hivatalos órák allatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nup a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1912 évi dec. hó 21 - én
Hajdú János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
IMnusz János, kir. telekkönyvvezető.

„ K E VE VÁ RA . “

B ú t o r .
O l a s z o r s z á g i  s z e g fű
és különböző színű R Ó Z S A  

vasárnaponkint

Nikolics Miklós fiiszerkereskedésében
olcsó áron kapható.

71/1913 végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Aluirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 15834/1 számú 
végzése következtében Dr. Bogdanov Vá- 
sza kevevárai ügyvéd által képviselt Pan- 
csovai hitelbank javára 14000 kor. s jár. 
erejéig 1913 évi januar hó 11 foganatosí
tott kielégítés végrehajtás utján le- és fe
lülfoglalt és 660 kor. becsült következő 
ingóságok u. m .: ló, kocsi, taliga és ku
korica nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 58/1 sz. végzé
se folytán 14000 kor. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi október hó 1 napjától járó 6% 
kamatai, V3 % váltódij és összesen 458 k. 
biróilag már megállapított költségek e r e- 
j é i g ,  a l p e r e s  l a k á s á n  l e e n d ő  
megtartására 1913 évi február hó 26 
napjának délutáni 3 órájakor 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 alól 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 1913 évi feb. hó 12-én.
Orsó János, kir. bir. végi*.

Kawa - Sántái - Kapszulák kitünő szer húgycsőfolyás, kankó, here-
J  У  lob, hólyaghurut és idült fehérfolyás

:: :: ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

Dr. Boita - Iniekció ezzel eZyid9jüleg használva. O.vosilag ajánlva. 1
J m J c n v , u  üvog 1 kor. 60 fillér; ehhez egy fecskendező fér- 

 ̂ :: fiáknak vagy nőknek 1 kor. 50 fillér. Eredményért kezesség. :. ::
Universal - Fluid »е!Ш,?и1£?Ла11ап hatá8Ú testszaggatáeoknál, reuma-,csuz-,

tej-, fogfájásnál es bőrviszketegségnél. 1 próba üvegese 
::t :: :: 40 tűiéi' 1 nagy üveg 1 kor. 50 fillér. :: ::

5kribanek К. M .  gyógyszertára a „Kereszt“ -Itez, Temesvár. 
:: E r z s é b e t v áros.  X IV ., H u n y a d i - i n  3 0. ::

Viszontelárusitók jól fizetve. *"""........

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára1" 7-ik számához.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi 18491 sz. vég
zése következtében Dr. Bogdanov Vásza 
kevevárai ügyvéd által képviselt Paull 
János kevevárai lakos javára 957 korona 
90 f. s jár. erejéig 1912 évi nov. hó 22 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt és 2460 becsült következő ingó
ságok, u. m .: kukorica és pálinka főző 
üzlet nyilvános árverésen el adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi V. 862/4 számú 
végzése folytán 957 kor. 90 f. tőkeköve
telés, ennek 1912 évi aug. hó 16 napjától 
járó 6 kamatai, 7 » % váltódij és eddig 
Összesen 218 kor. 58 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig alperes la
kásán leendő megtartására 1918 évi február 
hó 25 napj. d. e. 9 órája határidőül kitiize- 
tik 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 készpénzfize
tés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1913 évi feb. hó 12 napján.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

108/1913 végrh. szám
Árverési hirdetmény.

Aluirott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 67 p. sz. végzé
se következtében Dr. Bogdanov Vásza 
kevevárai ügyvéd által képviselt Bogo- 
szávlyevics Zsófia homokbályányosi lakos 
javára homokbálványosi lakos ellen 40C0 
kor. s jár. erejéig 1913 évi január hó 13- 
án foganatos 'lőtt kielégítés végrehajtás 
utján lefogta t és 1110 kor. becsült kö\e.- 
kező ingóságok u. m .: bolti árúcikkek és 
állványok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1813 évi V. 62/1 sz. végzése 
folytán 4000 k. tőkekövetelés ennek 1912 
évi dec. hó 1 napjától járó 6% kamatai 
V8 % váltrdij és eddig összesen 302 kor. 
21 fill-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, alper. hbálv. üzletében leendő 
megtartására 1913 évi február hó 24 
napjának délelőtti 9 órájakor 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 alól 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 1913 évi feb. hó 12-én.
Orsó János, kir. bir. végr.

320/913 tlkvi szám.
A fehértemplomi takarékpénztárnak

Marx János elleni végrehajtási ügyében

2356/1 912 P. sz. 1Г.- od bírói végzése. I 
V É G Z É S

Ezen II. od bírói végzés érdekeltek
kel közöl'étik egyben kibocsáttatik az 
alábbi

Árverési hirdetmény és feltételek!
A kevevárai kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Risztics Velimir ftemplomi 
ügyed által képviselt Fehértemplomi ta
karékpénztár végrehajtatnak javára Marx 
János és neje ízül. Herter Zsófi i kevevá- 
rai lakosok végrehajtást s>e vedettek 
ellen 600 kor. tőke ennek 1911 évi május 
hó 5 napiától járó 8% - os kamata 106 
kor. 50 fill, eddigi továbbá 500 kor. tőke 
ennek 1911 évi május hó 4-től járó 8 % 
kamata és 105 kor. 50 fill ocd i ezúttal 
28 kor. 30 f 11. megállapító'it valamint a 
még feline:ülendő kéltségek nemkülöm- 
ben a csatlakozás kimondd savai Marx J. 
1/2 rész jutalékára Singer és Holländer 

j szegedi ezég javára 604 kor. 24 fill, tőke 
ennek 1911 évi április hó 7 tol járó 5%  
kamata és 94 kor. 80 f. költség; Nobel 
és Szabó budapesti ez ég javára 255 kor. 
25 fill, tőke ennek 1911 évi április hó 
20 tol járó 6 % kamata é s 81 kor. 65 f. 
költség ugyanaz javára 200 kor. tőke, 
ennek 1911 évi április hó 10 tol járó 6’% 
kamata 11 kor. 55 fill, óvási 1/3 % váltód, 
és 67 kor. 20 fill, költség Váradi Gusztáv 
bpesti lakos ja\ ára 153 kor. 50 f. tőke, 
ennek 1911 évi ápr. hó 30-től járó 6 % 
kamata és 25 k. 20 f. költség; ugyanaz 
javára 200 kor. tőke ennek 1911 évi ápr. 
hó 30 tel járó 6% kamata 15 kor. 30 f. 
óvási 1/3% váltódij és 40 kor. 20 fill, 
költség u. az javára 150 kor. 22 f. tőke 
tőke ennek 1911 évi május 31-től járó 
5% kamata és 73 kor. 90 fill, költség 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez. 
144 és 146 § - ai alapján az alább körül
írt ingatlanokra aü árverést elrendeli s 

I annak feltételeit a következőkben teszi 
közzé. 1. Árverés alá bocsáttatnak a fe
lié; templomi törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 495 számú betétben

foglalt következő ingatlanok:
A f  1545 hrsz. Ház 373 öisz. a ud

varral 50 n.-ül 800 kor. becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 

községházánál 1913 évi március hó 3 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Kevcváia község
házánál a hivatalos órák allalt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
na c adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kivid hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számi toll 15 n«p a má
sodikat ugyanazon naplói, számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5% kama
tokiad együtt a kevevárai in. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból beke!>; íeztetni.

Kevevára 1913 évi j:m. hó 16- én
Hajdú János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.




