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A gazdagságtan morálja.
A nagy politikai tömegsztrájk, 

mely minden társadalmi osztály ér
deklődési körének középpontjában 
állott, ezúttal elmaradt. Tagadhatat
lan, hogy félelemmel nézett elébe 
mindenki, — a tömegsztrák áldozatot 
kivánó fegyver, ami mindenkinek a 
bőrére megy. Jellemző, hogy ezúttal 
a tömegsztrájg nem pusztán demon
strativ jellegűnek Ígérkezett, hanem 
gazdasági kényszert kívánt gyakorol
ni arra a felsőbb társadalmi osztályra, 
amelyben a jogkiterjesztés akadá
lyát látta. Az ilyen politikai, tömeg
sztrájk több országban ugyancsak a 
választójog kérdésében bevált, miná- 
lunk is nagy súlylyal 1 iró terrorként 
szerepelt minden osztály köztudatá- 
ban, aminek mély tanulságai vannak.

A tömegsztrájk ugyanis, legyen 
az bár politikai célzatú, az ipari osz
tály súlyos megkárosodását jelenti 
elsősorban, eltekintve persze a munkás 
osztály meg károsodásától. És a pol
gári elem károsodása, mégis terrori
záló jellegű a magasabb néposztályra.

T ÁR C  A.
— ##—

A határőrvidék polgárosításának 
40 éves évfordulója.

Irta : Pribis Ödön.

A „katonai végvidék“ (Militärgrenze), 
az 1551 évi tötök betörés előtti időben 
alkottatott, Adriától — Erdélyig, az ország 
széleinek a török elleni védelmére. A tö
rök hódoltság idejében, — Temesvár visz- 
szafoglalásáig (1716 okt. 12) szünetelt, 
mert a zentai győzelem dacára, az 1699 
január 26-án lérrejött karloviei béke sze
rént Temesvár és vidéke a Tiszáig és Ma- 
iosig a töröké maradt. így a határőrvidék 
is, meg a Bánság a paesarovici béke alap
ján (1713 aúg. 21) végre a császáré lett.

Savoyai Eugen nem tartotta megen
gedhetőnek, a Bánátnak Magyarországhoz 
való csatolását, hanem Mercy tábornokot 
rendelték ki a Bánát s így a hatarorvidek 
katonai kormányzójául. Az о hivasara be
jött német, francia és spanyol telepesek-

Mit jelent ez? Azt, hogy az 
arisztokráciának gazdagsági bázisa a 
polgári osztály. Az arisztokraták tár
sadalmi osztályának jóléti követel
ményeivel ellenkezik a polgári osz
tály károsodása. Hasonlattal élve : a 
munkásosztály csak úgy tudja fegy
verét a magasabb társadalmiosztály
ba döfni, ha az előbb a saját és a 
polgáriosztály testén megy keresztül.

De még tanulságosabb a kép 
másik oldala. Ha a magasabb társa
dalmiosztályok jóléte diszharmóniá
ban van az alacsonyabb osztályok 
károsodásával, akkor a magasabb 
társadalnrosztályának az az érdeke, 
hogy az alacsonyabb és alantosabb 
társadalmi osztályok jóléte ménné 
nagyobb fokú legyen és fejlődésének 
mennél szélesebb körű lehetőség biz- 
tositássék. Ez a tény egészséges út
mutatója annak, hogy érdeke a fel
sőbb tízezernek a munkabérlenyo
más, az olcsóbb osztályok jogkörének 
szűkítése. A jólét és a fejlődés sa
játságos törvénye, hogy csak úgy 
emelkedik, ha minden osztályt átit- 
tatva terjedhet. És ép azért szüksé-

kel népesült be a határőrvidék és szer- 
veztetett a katonai, rendszer. De az újabb 
korig fenállott ezredszervezet csak Mária 
Terézia királyné uralkodása alatt létesült.

A katonai kormány nem csak a ka
tonai, — de a polgári közigazgatást is gya
korolta, bár már az 1848 évi V. t. c. ez 
utóbbit polgárosította. Az ezután követ- 
kezett időben a törvény végrehajtása ab
ban maradt, sőt 1850 évben a határőrvi
dék külön korpnaia’tománynak nyilvánít
tatott. Végre 6 Felségének 1872 évi júni
us 9-én kelt nyílt parancsával a katonai 
kormányzat m g züntetése, eme részeknek 
anyaországhoz visszacsatolása, vagyis a 
határőrvidéknek „polgárosítása“ elrendel
tetett.

1873 évben a fehértemplomi járás 
Krassó - Szörény m jgyébe, a 14 szerb bán
ságihatárőr ezredből—károlyfalvai és kubini 
szolgabirói járások p^dig a 12. németbán
sági ezredből Temesvár megyébe kebelez- 
tettek be.

Eme történelmi eseményt megörökí
tendő 1873 évi május havában Ő Felsége 
a király Fehértemplomra utazott, ahol az

ges a politikai jogok mennél széle
sebb kiterjesztése, s a tudomány men
nél nagyobb térfoglalása, s megdől 
egyúttal az az ósdi elv, hogy jó a 
tudatlanokat tudatlanságban tartani, 
mert igy jobban kihasználhatók.

Ha a gazdasági törvények igaz
ságába, mint egyes fejlődési követel
ményt, szükségszerüleg belekapcsol
tuk a morális lényeget s ha sikerült 
eljutnunk oda, hogy nem egymás el
nyomása, hanem egymás elősegítése 
a boldogulás eszköze, akkor útmuta
tást nyertünk aziránt is, hogy a jö
vő kialakulásaiban, mily irányt szab
junk cselekvéseinknek, és főleg rá
mutat arra, hogy helytelen politika 
egymás bőrét megnyuzni akarni ami
kor lehetne egymás zsírján élni.

Ha a betegség tünetei ismeretesek, 
és a gyógymód köztudomású: igazán 
csak a rosszakarat állhatja útját, a 
gyógyulásnak. Az uj gazdasági vi
szonylatoknak első morál törvénye 
az lenne, hogy aki útját állja a más 
boldogulásának, az a maga boldogu
lása ellen követ el merényletet. Ami 
különben nem is olyan nagyon űj * 12

álad mdó ezredek a királyt küldöttségek
kel fogadták és Üdvözölték. A pancsovai
12 számú német — bánsági határőrezred 
— küldöttségét, melyben csak polgári ele
mek voltak képviselve, nemes Emanuel 
Sándor a Ferencz - józs ef rend lovagja ve
zette 0 Felsége elé és ő tolmácsolta az 
anyaországhoz való visszacsatolás fölötti 
örömet.

A formális és tényleges átadás ez év 
őszén történt akként, hogy vegyes kato
nai és közigazgatási hatóságok fejeiből 
álló bizottság szált ki az ezred, zászlóalj 
és század, székhelyekre s igy Kévévé rára 
is. A fogadtatások és üdvözlések a főszol
gabírói lakásban — ahol az irodák is vol
tak — történtek és ismét Emanuel Sándor 
vezetésével.

Kevevára zászlóalj székhely volt.
A bizottság katonatagjai voltak. Báró 

Scudier táborszernagy, temesvári katonai 
kormányzó. Szibalics és Kucserzenter Nán
dor ezredesek a katonai — és közigazga
tási előadók. A közigazgatási — polgári 
tagjai voltak: Ormos Zsigmond temesi fő
ispán, Rőtth László alispán és Bessenyey
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törvény, hiszen tudjuk a múlt is 
sokszor és sokat hangoztatta: össze
tartás nélkül nincs fejlődés. Elvégre 
nincsenek uj igazságok, s megnyug
tató, hogy köztudatban élő hitre ve
zet a közgazdasági tudományok szo
ciológiájának tömeglélektana. Aki a 
tömegsztrájkban észrevette az ipari 
osztály károsodása folytán saját gaz
dasági bázisáért rettegő felső tízez
rek relációját, az ugyan nem találta 
fel a puskaport, de feltalálta azt, hogy
ha a puskaport megnedvesitik nem 
robban. A nedvesség az uj gazdasági 
eredmények és tapasztalatok termé
kenyítő harmata legyen, amely a vi- 
rulás reménységével váltsa a kivál
táson harcok meddő porondját, ahol 
annyi energia vész él a csatározás 
áldástalanságában, hogy az hasznos 
célra fordítva annyit tudna produ
kálni, ami áthidalhatná az osztály 
ellentéteket, és egy összetartó, har
monikus, nemzeti munkának tehetné 
le az alapkövét.

A tűzoltóságról.
„Senkitől hálát ne várj“. Ezen 

mondás igazságáról már nagyon so
kan meggyőződhettek. A közérdek 
terén teljesített önzetlen munkálko
dásért tehát a tűzoltóság sem várhat 
— habár erős joga van hozzá—semmi 
hálát. De ki is vár mindig direkt 
hálát vagy elismerést? Ma napság 
ez már fehér holló számba megy.

Mai nap a legtöbb ember min
denhez akar érteni és kritizálni, de 
mihelyt neki kellene a porondra ál
lam és cselekedni, akkor visszahú
zódik és hallgat. Sok méltatlan meg- 
szólásnak volt kitéve a közel múlt
ban tűzoltóságunk is egyes — min-

Ferenc főjegyző. Az átadáskor első főszol
gabíró volt egy Sztojan nevű kapitány, a 
ki után következtek: Kovacsics Gyula, 
Kelety János, Tóth Imre, Ujvary Kálmán, 
Szőcs Lajos, Győry Imre, Somogyi Gyula, 
Pongrácz Miklós és Török Béla.

Az első járásbiró voit Indrák hadbíró 
főhadnagy, azután Kracsunyeszku János, 
Chapó Elek, Kállay Bála, Haupt Frigyes, 
Szúnyog András és Racsov Lehel.

Az átadáskor községi elöljárók vol
tak : Emanuel Sándor elnök, Schweiczer 
János, Bérics Alexa, Werling József és 
Miukov Mihály senátorok.

40 év előtt még a mezőgazdagságban 
ismeretlenek voltak a gépek. Faeke is ta
lálkozott még. Egy hold szántóföld örök
ára 80 korona — 40 forint volt, — mely
nek ma csak a haszonbére 80-100 korona,

62.000 hold első minőségű réti tele- 
vény föld hodittatott el a dunai árterekben 
és gyarapodott az ország területe a Pan- 
csovától — Dunadombóig csinált védtölté- 
sekkel. A hiteligényeket akkor 1-2 uzso
rás látta el 24- 50°/0-os kölcsönökkel, mig 
ma csak Kevevárán kilenc modern pénz
intézet működik. De a járás nagyobb köz-

r % ,

den lében kanál urak részéről, akik 
csak beszélnek, dörmögnek, de sem
mit sem tesznek. Az ilyen eljárásnak 
aztán az lehet a következménye, 
hogy ö n k é n t e s  tűzoltóságunk ked
vét vesztve, szárnyaszegetten nem 
teljesiti emberbaráti hivatását ügy, 
mint azt ilyen piszkálások hijján meg
tenné. Ez pedig senkinek sem érdeke. 
Jellemző Kevevárára, hogy mihelyt a 
tűzoltóságnak nagy nehezen sikerült 
egy tüzet eloltani, akkor előbújnak 
ódujokból a fennt jellemzett urak s 
senkit és semmit sem kímélve megép- 
tázzákazon embereket, akik utóvégre 
is önként vállalkoznak embertársaik 
javainak megmentésére, semmiféle 
anyagi elismerésre nem számítva. 
Ezen emberek rendesen a szegényebb 
néposztályból kerülnek ki és vállal
koznak jobb viszonyok között élő 
polgártársaik anyagi megmentésére. 
És éppen ezen jobb anyagi viszonyok 
között levők közül kerülnek ki a 
legtöbb esetben a megszólok. Hát ti 
megszólok, miért nem léptek be ti 
is tűzoltónak. Akkor aztán a ben
netek felgyülemlett jó tanácsnak és 
útbaigazításnak közvetlen hasznát ve
hetitek. Könnyű kritizálni. Menjetek 
oda és csináljátok jobban, ha tudjá
tok ! Városokban, ahol fizetett tűzol
tóság van, ott nem részesül a tűzol
tóság oly kíméleten, mindenre való 
tekintet nélküli kritikában.

Tegyék kezüket a szivükre és 
nézzenek azon emberekre, akik tüz
esetek alkalmával életük és egézsé- 
gük veszélyeztésével polgártársaik 
érdekében dolgoznak. Ha önök 
nek csak egy csepp igazságérzetük 
is van, be kell látniok, hogy a kri
tikának el kell némulnia még akkor 
is, ha nem megy minden a legna-
E n - if J L - » »  . - . — _____ L

ségeiben is vannak bankfiókok. Gőzmal
mok, épületek, emelkedett a kisipar, se
lyemgyár létesült, a kereskedelem felten- 
dült.

84 kilométer műut épült a járásban 
magában, megnyílt a Versec Kevevára 
vasút.A népesség száma megkétszereződött 
az iskolák száma két anyi Kevevárán 4 
osztályú fiú- és leány polgári iskola nyill 
meg; csak a felépítés, a mindenkori kor
mányok eme mostoha gyermeke, nem tar
tott lépést az általános haladással. A sza
badelvű éra alatt a VII dunai öblozetben 
telepittett a kincstár három községet 40 
év alatt úgy itt, mint általán az egész or
szágban elenyésző csekély az eredmény 
ezen a téren az alkotmányosság 55 év 
alatt pedig pusztul kivándorol a nagy 
Széchényi kevés magyarja jobban mint 
év előtt; holott most is úgy helyben, mint 
a körülfekvő falvakban is százával kóbo
réi Magyarország földmivelő magyarja, 
hajléktalanul, . . . sárkunyhókban inéghú- 
zoda . . . neki nii.es helyé e hazában!

De minek is, elég az, ha kikerül be
lőle a béresgazda. Képviselő választó hon
polgár !

gyobb rendjén.
Miféle kedvvel és ambícióval 

dolgozzon az a tűzoltó, ha tudja, 
hogy önzetlen fáradságának jutalma 
csak megszólásés gáncsoskodás. Vagy 
azt hiszik talán ezek az urak, hogy 
ezekben az emberekben nincs önér
zet, hogy az ilyen folytonos piszká- 
lodások nem sértik és keseretik el 
a tüzoltóegylet minden egyes tagját ?

Azért ne vegyék el ezen embe
rek kedvét és szeretetét ezen intéz
mény iránt. Ne tegyék lehetetlenné 
folytonos csacsogásaik által más em
bereknek az egyletbe való belépését.

A dologban az a legérdekesebb, 
hogy éppen a kritizáló urak * azok, 
akik még egyetlen fillért sem áldoz
tak ezen nemes célra.

Kritizáló urak! Legyen ember
séges szivük és szüntessék be foly
tonos megszólásaikat. Inkább szere
tettel emeljék meg kalapjukat olyan 
emberek előtt, akik önökért veszé
lyeztetik életüket, mert nem hálát
lanságot és megszólást érdemelnek 
ők, hanem őszinte jóakarókat és tá
mogatókat. W.

H Í R E K .
=  Április 11. Az 1848-i törvények 

szentesítésének évfordulóját mint minden 
évben, úgy ez idén méltoképen ünnepel
ték meg iskoláink. Az összes iskolákban 
programmal egybekötött ünnepélyt rendez
tek az illető tantestületek, d. e. 9 órakor 
pedig róm. kath. templomban magyar 
nyelvű istentiszteletet tartottak a tanuló- 
ifjúság nagy számú részvételével. Az ün
nepi misén a hatóságok is képviselve vol
tak.

A küzs. elemi iskolában d. e. 8 óra
kor volt az ünnepély, a következő műsor
ra l: 1. Himnusz. Énekelte a tanulóifjúság. 
2. Hajnal hasadásán. Szavalta Marx Józsa
IV. o. t. 3. Dal a hazáról. Elmondta Osz- 
toics Nebodarka IV. o. t. 4. Alkalmi be
széd. Elmodta Olár Valéria IV. o. t. 5. A 
legszebb dal. Elmondták Vlajkovics Vuka- 
sin és Fleischhaker Miháy IV. o. t. 6. Ki 
voltnagyebb? E mondta Drencsa Valéria
V. o. t. 7. Ima. Elmondták: Rovó Etel és 
Bella Aurélia IV. o. t. 8. Szózat. Énekelte 
az ifjúság.

=  Tudományos előadás. W e n n e r  
Sándor gyógyszerész, W e n n e r  Miklós 
isk. igazgató fia f. hó 5.-én a budapesti 
egyetemi gyógyszerészhallgatok egyesüle
tében tudományos előadást tartott. „A 
kőszénkorszak növényvilága“ címén. Az 
érdekes előadás iránt — melyről a buda
pesti gyógyszerészi szaklapok is részletesen 
beszámoltak — nagy volt az érdeklődés.

Iparostanonciskolai Otthon. A 
helybeli iparostanonciskolával kapcsolatos 
tanonciskolái otthon az elmúlt vasárnapon 
d. u. 3 órakor tartotta alapszabályszerű 
havi gyűlését a közs. iskola sarki épüle
tében, amelynek programja a következő 
volt: 1. Himnusz. Énekelte az ifjúság. 2. 
A három fiú. Petőfi Sándortól. Szavalta 
Róth Ferenc ip. isk. III. o. t. 3. Toldi Mik
lós viaskodása a farkasokkal. Részlet Arany 
János Toldijából. Szavalta Tury Antal ip.
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isk. III. o. t. 4. „Édes anyám“ c. ének. ; 
Énekelte az ifjúság. 5. A ragályos beteg
ségekről s az azok elleni véd kezésről 
Müller Péter ip. isk tanító tartott előadást.
6. A Szózat el éneklésével a gyűlés véget 
ért.

Szakfelügyelői látogatás. S z ű k  
Antal a naiyszuiimiklósi polgári iskola 
igazgatója, mait Torontál, Teines és Kras- 
só-Szörény vármegyék területére megbí
zott polg. iskolai szakfelügyelő, két napig 
időzött községünkben az egyesületi leány- 
polgári és az áll. fiúpolgári inspicirozása i 
céljából. A látottak és hallottak teljesen 
kielégítették.

A tűzoltóság gyakorlatai. A hely- ! 
beli önkéntes tüzoltcegylet április havától 
fogva minden vasárnap délután 2 órakor 
gyakorlatozik. A gyakorlatokat Seb w a 11 
József szakasz parancsnok vezeti Leopold 
József tűzoltóparancsnok felügyelete alatt. j

— Az altisztek mulatsága. Több Íz
ben emlékeztünk már meg, egy az altisz
téi: által rendezendő estélyről, amely mű- | 
vészi szempontból is. igen nagy érdeklő
désre számíthat. Van ugyanis az altisztek 
között egy ritka szép hangéi tenorista, to
vábbá egy orfeuménekes, aki a fővárosi 
orfeumoknak kedvelt tagja volt. A sok 
huza-vono után most végre elhatározták 
a hangversenyt. Az időpontot későbben 
állapítják meg. Ez a próbák mikénti me- 
í elétől függ.

Műkedvelő előadás. Helybeli fia
talságunk egy csoportja, a mely a múlt
ban is már két háromfelvonásos szinreho- 
zatalával meglehetős sikert aratott, most j 
ismét készül egy színdarabra, még pedig j 
(lui hi - Kékesi közös szerzeményére, a j 
„Sasok“ c. három feivonásos vígjátékra, j 
A darab előadása május hó 3-ára van 
tervezve. A próbák javaban folynak s a 
darab kezd már kibontakozni. Szereposz- 
t ,s a következő: Forr iy Gábor műépítész
— ifj. Viola Gyula, Lenke neje — Maiin
ka Mariska, Sas Ferenc — Schoíz Miklós, 
Sas Viktor — Marx Rezső, Sas Barnabás,
— Domnár József, Bukics Julián rajzoló
— Szármes Demeter, Lola szinésziskolai 
növendék — Bokros Ilonka, Tiiskös 
Domnár József, Lányi — Konrad János, 
Kádár — Marx Rezső, Bállá Fülüp — Scholz 
Miklós, Mari szobalány — Bittner Józsa, 
Maxi — Viola József, Bordér — Konrad 
János.

- Korai házasságok. Nemcsak ke- 
vevárai specialitás a túlkorai házasságon, 
eléggé általános dong ez országszerte. 
Pedig, hogy szociológiái szempontból, men
nyire elitélendő abnormitás ez a szoxás, 
bizonyításra nem szorul.

Átnézve a matrikulakat, ahhoz a 
gyászos ismerethez jutunk, hogy Kevevá- 
rán 1912-ben kötött házasságok 64 Va % 
nagykorúság, tehát 24 év előtt köttötett 
meg. Száz közül, 64 neveletlen ifjonc lé
pett házasságra.

Hogy mily korán ún rá az if li férj 
gyerek feleségére, hogy mily korcs az ilyen 
gyerek szerelem harmatos virága, hogy 
mily lenge ide-oda hajtó szalma lesz a 
helyre menyecske, ha hites ura bakának 
csap fel: azt Kevevára erkölcsvilága elég
gé ékesen, sőt rikitván bizonyítja.

— A teniszpálya. A sportkedvelő 
közönség tájékoztatására tudatjuk, hogy 
az amatöregyleti kerthelyiségben serényen 
folynak a munkák a pályák rendbehozá
sát illetőleg. Mihelyt az esőzés által oko
zott talajfelázás megszűnt, rögtön megin
dul a teniszezés. Az amatőregylet vezető
sége ezt köziratilag is tudomására fogja

még ho:::;i érdeklődj tagjainak.
Napkeleti utazó és a napkelet. 

Érdekes, színes, megkapó előadásokat tar- 
lőtt e héten Nipponrc!, napkeletnek egy 
ministeri ajánlásokkal is ellátott-rajongója.

Előadása, szavai, de külseje is elárulta, 
hogy a kelet nagy benyomást tett rá.

Előadásbeli magasabb intelligentiaja, 
járatossága, élénk megfigyelései és lelkes ! 
előadása az érdeklődést nagyban felkeltet, 
lék és fokozlak irányában.

Felmerült az az ötlet is, hogy Nap
kelet érdekességeinek a nyilvános előadá
sokon túlterjedő részleteiről is adjon 
fel világosi tást.

Készséggel bele is egyezett, hogy a s 
casinó érdeklődő tagjaival vacsora után 
szívesen elcseveg.

Az érdeklődés meg is volt, csak a 
keletutazó nem mutatkozott. Vacsora ideje 
is elmullo'J, megzörgetik szállóbeli szobája 
ajtaját, semmi válasz, az ajtó belülről be 
van csukva.

Energikusabban zörget, dönget a 
szálló népe, semmi válasz, semmi életjel.

Végre rosszat sejtve lakatossal fel
nyitják az ajtót, székek felforgatva, a 
keletutazó eszméletlen állapotban fekete 
ruhában hányát dói ve felsőik az ágyon; 
ópium mámorban volt, megejtette a kelet 
szelleme.

íme a legszebb, a legbeszélőbb érte
kezés a napkelet intimitásairól.

A kit nyugtalan vére, rajongó lelke 
az újért az ismeretlenért való vágyakozás 
a napkeletre ragad, - az megtalálja azt, 
de rabjává, rajongójává, áldozatává esik.

Erről tényleg nem volt szó a felöl-- 
vasasokban.

7 Épül a központi elemi isko a.
A szárasabb idő beálltával a Schlarb test
vérek nagy vehemenciával neki fogták az 
új központi iskola építésének. A munka 

! szemlátomást halad előre s ha semmi kü- 
I lönösebb körülmény az építést nem zavar

ja, úgy május hóban már tető alá kerül 
az új iskola. Ezen iskola községünknek 
legmonumentálisabb középülete lesz. Egy 
emeletes két utcára néző fronttal és két 
főbejárattal. Az iskola köröskörül vaske
rítéssel lesz körülkerítve. A kerítés és az 
épület közötti terület parkírozva lesz. Kü
lönösen jó benyomást fog tenni az új is
kola a vasútról érkezőkre, mivel fcfront.a 
éppen ezen utcára merőlegesen esik. Az 
iskolának minél előbbi tető alá hozása már 
azért is igen szükséges, hogy szeptember 
havában teljesen ki legyen száradva. Nincs 
egészségtelenebb, mint egy nedves lakás. 
Már pedig senki sem akarja к gdrágábbrn 
őrzött kincsét, gyermekét kitenni minden
fele nyavalyának.

2357/913 szám.
йг»ет£§1 Mrdäfmisiyi kivonás.

A kevovárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság Dr. Bogdanov Vásza kevevárai 
ügyvéd által képviselt Pancsovai hitelbank 
ív t. végrehajta tnak Jovanov Nika (Mik
lós) gályái lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 11.000 kor. tőke, ennek 1911 novem
ber 30 napjától napjától járó 6% kamata 
242 kor. eddigi ezúttal 167 koronában 
megállapított, valamint a még felmerülen
dő ^költségek, nénik ülőmben a csatlakozás 
kimondásával Paul! János javára 1640 k. 
40 fill, tőke, enne!: 1912 december 31. tői 
járó б"/,, kamata és 58 kor. költség, Csa- 
tadzsi első tak. pénztár r. t. javára 200 
k. tőke, ennek 1912 szeptember 1. tői 
járó 6% kamata és 37 kor. 20 fill, költség

kielégítése végett az 1881. évi LX. t. c. 
144 és 146 §-aí  alapján az alább körül
írt ingatlanokra az árverést elrendeli és 
ennek feltételeit a következőkben leső 
közzé:

1. Árverés alá bocsáttatnak:
A ftemplomi kir. törvényszék terüle

tén fekvő Gálya község és 864 szám be
tétjében foglalt ingatlanok.

1. a gályái 739 sz. betétben felvett.
A f  2424/1 hrsz. Rét Kracsina dűlőben 
2 hold 343 n.-öl 68 kor. becsárban.

A + 4136/1 hrsz. Rét Hrvacska gred. 
dűlőben 1 hold 943 n.-öl 53 kor. becsárban.

II. a gálya 864 sz. betétben felvett:
f  1087/1 hrsz. S :ántó a Kutlovicza 

dűlőben 1424 n.-öl 122 kor. becsárban.
A t  1073/1 hrsz. Szántó a Kutlovica 

dűlőben 1 hold 746 n.-öl 141 k. becsárb.
A t  1575/1 hrsz. Szántó a Zvezdana 

dűlőben 1 h. 953 n.-öl 300 kor. becsárban.
A f  2026,4 h.sz. Szántó a Cserven- 

ka dűlőben 1127 n.-öl 68 kor. becsárban.
A *j* 2735/2 hrsz. Szántó a Divlyake 

dűlőben 1 h. 989 n.-öl 99 kor. becsárban.
A f  3026/2 hrsz. Szántó a Trovacsa 

dűlőben 2 h. 1988 n.-öl 275 k. becsárban.
A f  616/1 hrsz. Kert 45 n.-öl 616 2 

hrsz. kert a belietekben 46 n.-öl 617 1 
hrsz. Ház 142/a öisz. a udvarral a belie
tekben 151 г.-öl és 617/2 hrsz. Udvar a 
beltelekben 151 n.-öl 312 kor. becsárban.

Megjegyeztetik, hogy ezen ingatlanok
ra a haszonbérleti jog 1914 évi november
I - éig terjedő időre Rakigyics Szófia gá
lyái lakes javéra bek ebei eztetett.

2. Ezen nyilvános árverés G á 1 у a 
községházánál 1913 évi június hó 9-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Gálya köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

ingatlanokra kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok köztit 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok 
pedig a kikiáltásiéi* 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 
igéit ár megfelelő vagyis 100/° ráki egészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a 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 úgy am: zni naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel- 
ári ré&z’et után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
II d ó h i v a t aln á 1 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 1913 évi márc. hó 19-én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
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•  vágó munkálatok a leg-  
#  n a g y o b b  szakértelem- 
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2674/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkv. hatóság Dr. Gehlner Jenő kevevárai 
ügyvéd által képviselt Milojkov Vásza pan- 
csovai lakos végrehajtatnak Atanaczkov 
Emílián és Drága deiibláti lakos végrehaj
tást szenvedett ellen 1000 kor. tőke ennek 
1910 évi február hó 11-től járó 8% kama
tai a bajai takarékpénztárba leendő betét
be helyezére 247 kor. 90 f. eddigi ezúttal 
28 kor. 30 f.-ben megállapított valamint a 
még felmerülendő költségek nem külöm- 
ben a csatlakozás kimondásával Dr. Abo- 
nyi Henrik javára 271 kor. 50 fill, tőke 
ennek 1912 évi október hó 31-től járó 5% 
kamatai és 76 kor. 80 f. költség kielégí
tése végett 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 
§-ai alapján az alább körülírt ingatlanokra 
az árverést elrendeli s annaá feltételeit a 
következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájta nak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község VI. 1396 lapsz. telekkönyv
ben foglalt következő ingatlanok.

Hrsz. nélküli 400 n.-öl 296 korona 
becsárban.

175 hrsz. 109 stb. hat 3 hold 1. o. 
szántó 1129 kor. becsárban.

176 hrsz. 120 stb. hat 3 hold II. o. 
szántó 985 kor. becsárban.

175 hisz. 105 stb. hat 1 hold III. o. 
kaszáló 246 kor. becsárban.

470 hrsz. hat net 416 n.-öl gyilmöl- 
cscskert 42 korona bocs ban.

48 hrsz. Coll weg stb. hat 145 n.-ol 
gyümölcsöskert 31 kor. becsárban.

48 hrsz. 52 stb. hat 615 n.-öl szőlő 
230 korona becsárban. r

2. Ezen nyilvános árverés Deliblat 
községházánál 1913 évi junius hó 19 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Deliblát 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 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
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 1913 évi márc. hó 31 - én 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Olcsó könyvek!
Az Athenaeum könyvtárból

Oberlauter-féle könyvkereskedésben
——- kaphatók. -

B ú t o r .
Dacára a rossz pénzviszonyoknak, 
abban a helyzetben vagyok, hogy 
mindennemű bútort, ebédlő, háló, úri- 
szoba, szalon, kastély, szanatórium 

és penzió-berendezést

a legelőnyösebb fizetési
feltételek mellett

szállíthatok. Kérjen ingyen prospekt.
Kroh lakásberendező, Budapest. 

rrr=r-— IV. Váczi-utca 8|v.

Nem bankhitel, Váltó nem kell.
в в в я н в в в  в в ш в в в

Olaszországi szegfő
és különböző színű rózsa 

vasárnaponkint

Nikolics Miklós füszerkereskedésben
olcsó áron kapható.

Brock Illés és Fiai
К e v e v á r a.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling, Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)



Melléklet a „Kevevára“ 15 ik számához.

‘2289/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

Ük. hatóság Vukaisnov Dusán lakos javá
ra 2400 kor. töke s jár és még felmerü
lendő költség kielégítése végett az 1881. 
évi LX. t ez 144 és 187. §-ai 1908. évi 
XLI. t ez. 27 § a alapján és a 146 § a 
értelmében Vukasinov György dunad. la
kos ellen a fehértemploini kir. törvény
szék területén fekvő Dunadoinboi község
ben és a dunadoinboi 452,453 454 és 456 sz. 
betétbn felvett I a dunadoinboi 452 sz. 
betétben felvett,

A t  2475 hrsz. Rét, a Szatnenák 
dűlőben ártér 2 hold 154 n öl 3/54. va
gyis 1/18 része 67 kor. 10 fill, becsárban.

II.) a dunadomboi 453 betétben fel
vett ; A I 675 hrsz. Szántó 170 n öl 676 
hrsz. szőlő 1015 n öl 678 hrsz. Szántó az 
Epres ) Jagode / dűlőben 860 n öl 4/18 
vagyis 2/9 része 77 kor. becsárban;

A II. 1371 hrsz. legelő 510 n ö! 1372 
hrsz. szántó 1 hold 1400 n öl 1373 hrsz. szán
tói 220 n öl a ) Frigyes kert) kod frigo- 
ve bástye dűlőben 4/18 vagyis 2/9 része 
55 kor. becsárbán ;

A III. 1543 hrsz. szántó 2 hold 818 
n öl 1544 hrsz. szántó 326 n öl a deliblá- 
ti ut) kod delblacskog puta / dűlőben 
4/18 vagyis 2/9 44 kor. becsárban.

A IV. 2907 hrsz. szántó 1 hold 303 
n öl 2908 hrsz szántó 623 n öl a kis át- 
vágot ) Máli prokop) dűlőben 4/18 vagyis 
2/9 része 24 kor. 20 fill, becsárban;

A t  1044 hrsz. szántó az Elda dű
lőben 1 hold 1550 n öl 4/18 vagyis 2/9 
része 110 kor. becsárban.

A III. a dunadomboi 454. betétben 
felvett; A I. 1552 hrsz. Szántó 1 hold 
570 n öl és 1553 hrsz. szántó 100 n öl 
a delibláti - ut ) kod deliblacskog puta 
dűlőben 1/9 része 11 kor. becsárban.

IV. a dunadomboi 456 szám betétben 
felvett; A I. 87 hrsz. Ház 35 ősz. a ud
var és gazdazögi ápület a beltelekben 
424 n öl 88 hrsz. kert a beltelekben óZo 
n öl ebből ártér 130 n Öl és 89 hrsz. 
kert a beltelekben, ártér 80 n Öl 3/54 va
gyis 1/18 része 143 kor becsárban.

A II. 693 hrsz. szántó 145 n ol s 
694 hrsz. szántó 1180 n öl az Epres) 
Jagode) dűlőben 3/54 vagyis 1/18 részé 
5 kor. 50 fill, becsárban.

III 2531 hrsz. szántó 1 hold 40o n 
öl 2532 hrsz. Rét 585 n öl 2533 hrsz. 
szántó, 640 n öl és 2534 h:sz. Rét 122 n 
öl László halma Vlaiknia greda dűlőben 
ártér 3/54 vagyis 1/18 . sze 7 kor 
fill, becsárban. 4

A t  863 hrsz szántó az Otalu.) 
Stare szelő) dűlőben 1 hold 138 n ol 
3/54 vagyis 1/8 része 4 kor. 40 fill, be
csárban.

A f  2467 hrsz. Rét a kutlavica dü
hén ártér 2 hold 198 n öl 3/54 vagyis 
1/18 része 89 kor. 10 i ill. becsárban.

A t  3056 hrsz. szántó a kutkutlovi- 
ca dűlőben 2 hold 843 n.-öl 3/54 vagyis 
1/18 20 kor. 90 fill, becsárban, mint az 
utóajánlattevő által ígért összegben az 
áruért Vukasinov Dusán delibláti lakos 
utóajánlata következtében elrendeli s ezt 
valamint ennek feltételeit ezennel közhírré 
teszi.

A nyilvános árverés Dunabombo köz
ségházánál 1913 évi május hó 5 nap
jának d. e. 10 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Dunadombo község

házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % -át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10 ®/0 - ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a Ígérete figyelmen kívül hagyásával 
és kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5°/0 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.

Kevevárán 1913 évi márc. hó 16-án 
Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

tlkvi. hivatalban mint Deliblát 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 nap 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 jár 
vára hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1913 évi márc. hó 26 - én
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Székelykeve község elöljáróságától.
417/1913 szám.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Temesvármegye törvényhatósági 

bizottsága 314 kgy 34409 ajk/1912 
számú véghatározatával a Székelyke
ve község mint erkölcsi testület tu
lajdonát képező 16 hold 947 n.-öl 
kiterjedésű és czik-czakkos vonalban 
elterülő és 84 törési számot igénylő 
kiszáradt poayavicza meder eladásá
ból kifolyólag ennek parczellánként 
való felmérését, térképek szerkesz
tését és vá/rajzok készitését 830 ko
ronával gedélyezvén, a felmérési 
munkálni - nztositása czéljlból 1913 
évi áprili s hó 22-én  délelőtt 9 óra
kor Székelykeve község tanácster
mében zárt és nyilvános szóbeli ver
seny tárgyalást hirdet.

Ajánlatok zárt borítékban a tár
gyalás megkezdéséig benyújthatók 
5% - os bánatpénzzel.

Terv, feltételek a hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekint
hetők.

Ajánlatok „Ponyavicza meder 
felmérése 417/913“ felírással látandók 
el.

Székelykeve, 1913. április 8.

Rácz Béla, Fénya Károly,
h. jegyző. bíró.




