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Pusztul a magyar nép
Szomorú dolog, hogy újabb és 

újabb aktualitással üti fel a fejét a 
kivándorlás problémája. Magyarország 
jó piac az emberkufároknak, ezt bi
zonyítják az utóbbi napok eseményei. 
Eddig két hajótársasig versengett az 
emberanyagért, rövidesen 30 %-kal 
lenyomták az utazási árakat, úgy 
hogy ma már 100 koronáért viszik 
ki a jobb hazát keresőket. Most az 
állam egy harmadik társaságnak adott 
koncessiót s ez még nagyobb lendü
letet ad a kivándorlási ügynökségek 
versengésének, akinek irodái eláraszt
ják a főváros központi pályaudvará
nak környékét és ügynökeikkel az 
egész országot. Olcsóbb lesz a kiván
dorlás. Szomorú örvendetesség, gyá
szos gazdasági eredmény! Vagy 45 
éve annak, hogy a kivándorlás kez
detét vette, és azóta rendszabályok
kal, intézkedésekkel próbáltak ellene 
tenni.

Az így megrendszabályozni meg
kísértett nép még mohóbban kapott 
a kivándorlás tiltott gyümölcse után,

T Á R C A .
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Csak a cigány. . .  .
Csak a cigány húzzon nékem 
Szép szomorú nótát, 
Muzsikaszó regélje el 
Ölelését, csókját.
Csak a cigány húzzon nékem 
Borongós, őszi estéken 
Bubánatos hangon 
Hogy a szivem bánata is 
Csak érte sóhajtson...

Csak a cigány húzzon nékem 
Örökösen fájón,
Hogy a lelkem a rózsámért 
Édes kínnal fájjon!
Csak a cigány húzzon nékem, 
Hogy a sebem jobban égjen 
Mint a pokol tüze...
Ha mulatok: had legyen búm 
Dalcsokorba fűzve ! . . .

úgy okoskodván, hogy amit olyan 
nagyon tiltanak annak igazán jónak 
kell lenni, hitt tehát inkább a csá
bitó nyomtatványnak, a hajójegyárú- 
sitó ügynöknek az őt zsaroló korcs- 
márosnak, s ha máskép nem, uzso
rakamattal megszerzett kölcsönpénzen 
vándorolt ki és horribilis árakat fi
zetett az őt a határon átcsempésző 
lélekkufárnak. Mi sem természetesebb, 
hogy az igy kiszökött, szegény népet 
a hajóig való útjában megzsarolta, 
kirabolta mindenki. Ennek a rend
szernek lett a következménye az is, 
hogy az Amerikába érkezett kiván
dorló olyan emberek kezeibe került, 
akik őt kiszipolyoznák, felette gyám
kodva. Azzal ijesztgették, hegy haza 
sohasem mehet, mindezt azért, hogy 
ott maradván, tovább is élősködhes- 
senek rajta. De ez még nem minden. 
A megfélemlített kivándorló ki lett 
oktatva, hogy hozzátartozóit milyen 
utón - módon hozassa ki, — hogyne, 
hiszen hajójegyet vásárolt, a mi mel
lett jó nyereség van.

Ezen a réven kerültek tótjaink, 
ma már rendszeres hálózattal bíró

Piros pünkösd.
Pünkösd ünnepe virradt reánk és 

a lélek felmagasztosulva a zsolozsmák 
áhitatos morajától elfelejteti velünk egy 
pillanatra gyarlóságunkat, áthat bennünket 
a ví Húsos érzület és visz fel - fel a ma
gasba, abba a szirénába ahol a lélek 
megtisztul a panamáktól, oda ahol létez
nek még emberi jogok, ahol egyenlőség 
testvériség nem puszta frázis, oda ahol 
a rideg bürokráciának durva keze nem 
tépi szét a szeretet selyemszálát.

Pünkösd ünnepe virradt reánk, a ter
mészet legbájosabb ünnepe, midőn minden 
atomja minden molekulája a világ egye
temnek virul, fejlődik és kacag az élet 
örömtől, midőn minden sóhaj, minden pa
nasz beiéiül a természet lágy vigasztaló 
zenéjébe.

Pünkösd ünnepe virradt reánk a 
naiv néphit ünnepe a legendás hősöké 
az ábrándos szemű szerelmes lánykák 
ünnepe, a piros rózsás ünnep, amelyhez 
annyi szív dobbanás, annyi örömrepesés 
fűződik: ki marad pártában, ki nem?

Piros rózsás ünnep te, mi is szív-

pánszláv propoganda polyp - karjai 
közé, igy történt, hogy az északke
leti vármegyék tót lakossága, amely 
odahaza hírből sem ismerte a pan- 
szlaviszmust, lapjai és lelkészei ve
zetése alatt egyre - másra alkotta meg 
a pánszláv irányú tót egyleteket. Az 
Amerikába kivándorolt tót papok 65 
%-a ma, ha nem is szívből, legalább 
színből, a pánszlávizmust szolgálja. 
Van egy pár magyar érzelmű tót pap, 
de ezek ha tehetnének is valamit, 
nem mernek, hiszen a pánszláv pro
poganda eile s ilyozásában hazulról 
semmi segítségre nem számíthatnak. 
Hogy aztán a haza, állandó tartózko
dásra, vagy látogatóba jött pánszláv 
érzelmű tót milyen felfordulást képes 
csinálni falujában, azt úgy hiszem fe
lesleges részletezni.

Ha ott valami történt, ami a vi
szonyokon némileg javított, az a ha
zafias magyar sajtó önzetlen munkál
kodása volt, ennek kellett, egyma
gában, még az erkölcsi elismerés 
minden reménye nélkül szervezni, 
védeni kivándorlóinkat. Dehát mind
ez csak csöpp viz a tengerben.

szorongva nézünk feléd, lélegzet elfojtva 
várjuk, mit hozandisz nekünk. Félünk, 
hogy a piros rózsa szirmai lehullanak 
és vérozsákat festesz a bennünket táplá
ló anyaföldre, félünk, hog/ hervad is kö
vetkezik a viru’o piros rózsák nyomában.

Nekünk úgy rémlik, hogy az ünne
pi zsolozsmák andalító szavai, albán par
tokon levő testvéreink nyöszörgésének, 
halálhörgésének mintegy előhírnökei.

Piros rózsás ünnep te, ne vigy ben
nünket kísérteibe !

Mert mi félünk piros rózsáid keserű 
szimbólumától. Testvéreink vészkiáltása 
üvölt a fülünkbe és mi már előre is meg
görnyedünk az itthon hagyott árvák jaj
kiáltásainak súlya alat. Piros pünkösd 
napja légy irgalmatos; hajszold el tőlünk 
rossz sejtelmeinké1. Szomorú előérzetek 
mardossák lelkeinket, mik belem irkolnak 
veséinkbe és tátongó sebeket idéznek 
elő-ó hegeszd be őket. Ne engedd hogy 
valóvá váljanak kínos gyanitásaink. Nem 
kívánunk már emberi jogokat, pusztán 
ártatlanul kiojtódo életekért rimánko- 
dunk, ne engedt tehát a természet lako
dalmát halotti torrá átváltoztatni.
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Népünk ki van téve a megzsa- 
roltatás, a kizsákmányolás, az erő
szakoskodás minden nemének. Az a 
kocsmáros, aki a falukat uzsorájával 
tönkretette, utána jött kivándorlóink
nak s lett belőle tót hazafi, a hogy 
az üzlet érdeke megkívánta. Nyitott 
boltot, mellette „bankot“, persze 
tőke nélkül, lett belőle tolmács, ügy
véd ágense, hajójegyáruló ügynök. 
Száz módját találta ki a pénzcsiná- 
1 ásnak. Tanúja voltam egy esetnek, 
amidőn egy ilyen „bankár“ azért, 
hogy száz forintnak az elküldését 
magára vállalta, azért az öt percnyi 
munkájáért 12 forintot számított fel. 
Mindennapi eset, hogy ilyen lelket
len alkuszok egy száz forintot érő 
hazai földdarab átírásáért 20 - 25 fo
rintot szednek.

A kivándorló tehát attól a pil
lanattól kezdve, a mint faluját el
hagyja, vagy talán már előbb is, — 
az útlevél megszerzésénél — ki van 
téve a me g z s a r o I t a t á s n a k .  45 
év óta tart a kivándorlás, a nép 
folyton jár, kel, évente tízezrenként 
vándorolnak ki magyar honosaink s 
igy ezen a réven évente millió és 
millió forint kallódik e l; harminc év 
alatt ez az összeg száz milliókra rúg.

Hogyne érezne tehát az igy ki
szipolyozott nép magára hagyottsá
gát, hogy vonzódnék hazájához, a 
melynek kezére nem számíthat ? Az 
utolsó emlék, ami őt hazájához köti, 
a csendőr szuronyának csillogása, a 
mely elől félve lapul meg a vasúti 
kocsiban, mely ha a határt elhagyja 
felsóhajt „hála Isten, hogy hazámból 
kimenekülhettem, várharnak migvisz- 
szatérek !“

Piros Pünkösd ünnepe te, ne vigy 
bennünket kisértetbe ! Elégedj meg a mi 
első bajainkkal gazdasági pongásainkkal 
hagyd meg legalább testvéreinket és ne 
vidd őket a huszadik század legbarbárabb 
intézményeinek vágóhidjára.

Ki tudja tán amott a távolban már 
meg is villantak a kardok, a haláltszóró 
puskák ropogása már javában folyik az 
ádáz harc, a vérengzés, a kegyetlenkedés 
és itthon, ki tudja hány anya fogja hul- 
lajtani vérkönnyeit hány átatlan gyermek 
fogja meg siratni elvesztett kenyérkereső- 
jét, édes atyját.

Félünk, hogy a piros rózsa bájos 
poézisa jajveszéklő könnyeket facsaró 
prózává fog válni, vérző szókat fog palán
táim, a napsugaraktól ékes mezőket piros
ra fogja festeni.

Piros pünkösd ünnepe, te a szeretet 
ünnepe is vagy, mert a szeretet jegyében 
születtél hasd át az emberi lelkeket mély
séges szereteteddel, hogy háborgó lelkűk 
ne adjanak öldöklő fegyvereket kezeikbe. 
Hasd át őket, hogy a gyűlöletnek, még 
árnyéka se férkőzzék hozzájuk, hogy a 
piros rózsa szimbóluma ünnepi pompán
kat gyásszá ne változtassa.

„KE VE VÁR A“.________

így néptelenednek el falvai nk, 
a Felvidék már lakatlan, a Dunántúl 
évek óta néptelenedik, most pedig 
már mozdul az Alföld is.

Brazíliában közönséges rabszol
gasors vár a kivándorlókra és visz- 
szavándorlásuk utjá is el van zárva.

Kanadáról is ' kellene egy pár 
szót szólanom, hiszen a kanadai kor
mány, kivált az utolsó évtizedben, 
teljes erővel telepit. Az elmúlt évben 
különösen nagy tevékenységet fejtett 
ki Kanada kormánya. Ezer és 
ezer számra bocsájtják ki a reklám
iratokat, gazdagon illusztrált könyve
ket, a melyek Kanadát valóságos 
Kánaánnak festik le. ígérnek minden 
települő családnak 160 hold dúsan 
termő földet ingyeh, de az az ingyen
nél is kevesebbet ér, miután az or
szág azon részének, a hová a ma
gyarokat csalogatják, kiimája végte
lenül zord, a terményeknek kelen
dősége a közlekedés miatt nincs. 
Van ott vagy kétszáz magyar család, 
a kiket most 35 éve csaltak oda lel
ketlen magyar ágensek, ezeknek túl
nyomó része olyan sorban van, hogy 
otthagynák Kanadát csak tudnák. A 
kanadai kormánynak nincs egyéb 
célja, hogy benépesítse lakatlan, zord 
vidékeit, s hogy ez, ’sikerülhessen 
évenkint rengeteg összeget költ egy
részt nyomtatványokra, másrészt bu
sás jövedelmet ad embertfogdosó 
ügynökeinek. ^  1

A hazatérni vágyó pénzét tiz 
eset közül hét esetben haza küldi, 
azaz rábízza azokra a kik — ő nem 
ismervén az elküldés módját — eh
hez értenek. Ezeknek a jobbára min
den vagyon minden felelőség nélkül 
való „bankár“ uraknak nagy része, 
nemcsak, hogy horribilis árt számit 
a csekély munkával járó elküldésért, 
hanem igen sok esetben késnek a 
pénz küldéssel a pénzt üzleti célja
ikra használják, várva egy újabb 
pénzküldőre, a kinek pénzével fedezik 
az előbbi hiányt. Ilyen rendszer mel
lett a nóta vége rendesen az, hogy 
az illető „bankár“ ur sikkasztóvá vá
lik. Minden évben hallani néhány 
ilyen esetről a nép ha okulna is, 
nem segíthet a bajon, mert a leg- 
szillárdabbnak hitt ilyen üzlet is 
megbukhatik, azaz tulajdonosa fel
szedheti a sátorfáját, s búcsú nélkül 
elillanhat. Az ilyen „bankárok“ el
fogadnak takarék betéteket is, né
melyikük kamatot is ad, vagy leg
alább Ígér, de tudok, olyan ese
teket is, hogy kivándorlóink fizet
nek a „bankár“ urnák azért, hogy 
pénzüket letétbe elfogadni hajlandó.

Szomorú tények és beláthatatlan 
a láncolatuk. Mindennap új esemé
nyek festik sötétebbre történetének

HÍREK.
=  Ágostai hitvallású ev. magyar 

istentisztelet és úrvacsora. Folyó hó 12 
én pünkösd hétfő délután 3 órakor a hely
beli állami polgári fiúiskolában úrvacso
rával egybekötött magyar nyelvű isten- 
tisztelet lesz.

— Uj ügyvédjelölt. Dr. Bartulov 
Gáspár és Dr. Jakabfy Ernő társcég ügy
védi irodájában eddig alkalmazott Dr. 
Bállá Gyula ügyvédjelölt eltávozván Ke- 
veváráról, helyét Dr. Budinácz Mihály 
ügyvédjelölt foglalta el.

— Kevevára villanyfényben. A sok 
huza-vona, ígérgetés stb. után végre
valahára elkészültek a villanyvilágítássá1. 
A közönség türelmetlenségéért Kollmann 
Mór urat illeti a felelősség, aki hónapról- 
hónapra Ígérte a világítás üzembe helye
zését anélkül, hogy annak inegvalósitha- 
tásáról alaposan meggyőződött volna.

Most azonban minden meg van 
bocsájtva. Már szerdán este örvendetesen 
újságolták mindenfelé, hogy estefelé 6 óra 
tájban égnek a villamos körték. Majd 
másnap és harmadnap tényleg meggyőződ
hettünk saját szemünkkel az e'őbb állítot
tak valódiságáról. Megértük tehát, hogy 
a pünkösdi ünnepek alatt, — ha az időjá
rás kedvez — villanyvilágítás mellett 
tehetjük meg esti sétánkat. Nagy közön
sége lesz most eleinte az utcáknak, mert 
mindenki gyönyörködni óhajt majd a ki
világított Kevevárának.

A \ ilágitásnak a közönségre gyako
rolt hatásáról jövő számunkb in feltétlenül 
szólani fogunk még.

== Koleragyanus. A balkáni háború 
a i ka lm aval Szerbiában kiütött kolera а 
napokban nálunk is nagy ribiliiót okozott 
a községházán. Történt ugyanis, ho^y 
Nij szerbiai város tájékáról,- ahol állítólag 
a kolera erősen szedi áldozatait — meg- 
szokött egy katonaszökevény, akinek sike
rült a Dunán átkelve magyar partra jut
nia.  ̂A csuidorség által letartóztatott szö
kevényt ideiglenesen a csendőri fogdában 
he.yeztek el és kellőleg fertőtlenítették.
A szökevény egyenlőre itt marad mig a 
község megfelelő helyiségről nem gondos
ai?" k. Az illető a megfigyelési idő letel- 
eig azdan ut töltheti idejét, amelynek 

letelte után további illetékes közegek 
pártfogasa ala kerül.

== Műkedvelői előadás. Rég nem 
tapasztalt erkölcsi és anyagi kudarccal 
végződött Guthi - Rákosi társszerzők „A 
basok c. 3 felvonásos darabjának a múlt 
szombati előadása. A kudarcot és felsülés* 
nn már két héttel ezelőtt is megjövendög 
hettuk volna, förtént is erre vonatkozóiul-
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té te #  'ék íigjrelméztétés, (ílé sehogysem 
ditölHák 'ezt megérteni. Műkedvelőinknek 
(ez a csoportja saját tehetségétől a*myira 
el van telve, hogy szinte méges^ödüttek 
volna, ha ki nem adják á bennünk fel
gyülemlett és általuk , kiválónak képzelt 
művészetüket. Pedig Osztóén szólva az 
előadás nagyon sok kívánni valót hagyott 
hátra, Bukics személyes'tőj ‘re áll ez kü
lönösen, aki "ént he teilen okokból még a 
nevét is vastagabb hetükkel nyomatta a 
szinlapon ‘mint valami a vidíken szereplő 
primadonna. Tanácsoljuk neki, hogy elő
ször tanuljon meg tiszteségesen beszélni. 
További jegyezze meg, hogy a közönség
nek nem illik állandóan hátat fordítani. 

/Az ő mondókéinak a negyedrészét sem 
lehetett megérteni, annyin hadart és ha
rapta el a szavakat. Egy másik főszereplő
nek Forray Gábor személy esi tejé íek pedig 
ajánljuk, aki ködömben a', egét z íek a ter
vezője es vezetője vo t — hogy ne kiabál
jon állandóan úgy, mintha süket emberek 
ülnének a nézőteien. Lám mások is ját
szottak a darabban s azokat meg lehetett 
hallani és érteni. Tehát egy kis önmérsék
let!

A darab legjobb szereplői kétségen 
kívül Sas Barnabás és For.ay Gáborné 
személyesitői voltak. Ezek legal bb meg
feleltek a műkedvelői áll gnak.

A gyenge látogatclt g ok t mi ab
ban látjuk, hogy ily késő avas i idő már 
nem alkalmas müked\ el i elő idásokra. 
I yenkor mindenki inkább sétálni megy 
vagy ül a szabadban és szívja a jó üde 
tavaszi levegőt. A városi színházaknak is 
ilyenkor van a legrosszabb idejük. Min
denütt konganak az ürességtől.

Másodszor fiatalságunk ezen műked
velői csoportját már annyi, a ismerik, hogy 
nem kiváncsiak reájuk. Meggyőződtek egy
szersmind arról is, hogy az általuk pro
dukált előadásokért nem érdemes kényel
müket és idejüket feláldozni. Az efféle 
előadásokból elég évente egy és nem há
rom. Majd meglássák, akkor aztán lesz 
közönség is. Az anyagi kudarcért sajnáljuk 
a szereplőket. Erkölcsileg azonban hasznos 
taluságokat vonhattak a jövőre nézve.

=  Magyar ünnepségek Verseczen. 
A Verseczi Magyar Dalkör, mely ebben 
az évben ünnepli fenállásnak tizedik év
fordulóját, alakulása óta híven szolgálja 
azt a célját, hogy a magyar dal és zene 
ápolása terén felvehesse a versenyt azok
kal a testvér dalegyesületekkel, melyek 
szerencsésebb viszonyok között és olyan 
közönség támogatása mellett működhetnek, 
mely védik egy nyelven beszélve, hazafias 
céljukat felismerve, feladatuk teljesítését 
nagyban megkönnyíti. A Verseczi Magyar 
Dalkörnek alakulása alkalmával alig volt 
közönsége. És hogyha ma már ott tarta
nak Verseczen, hogy minden magyar 
mozgalomnak, minden magyar nyelvű elő
adásnak és dalestélynek meg van a maga 
szépszámú közönsége, ebben a többi 
kulturtényező mellett nem csekély érdeme 
van a Verseczi Magyar Dalkörnek. Első 
jubileumát ez a derék egyesület a pün
kösdi ünnepek alatt zászlószenteléssel 
ünnepeli meg. A zászlóanya liszteségét a 
város közszeretetben álló főispánjának, 
az egylet elnökének, báró Daniel Tibor 
dr. - nak nemesszivü, minden hazafias 
mozgalomért lelkesedő neje vállalta, amely 
körülmény egymaga elegendő arra, hogy 
a város közönségének érdeklődését nagy 
mértékben felkeltse. Az ünnepélyen részt 
fognak venni a város összes német és 
szerb nyelvű dalegyesületei, valamint a 
délvidéknek több külön meghívott dal
egyesülete, akik a közös dalestélyen íog-

.*ak énektudásukat bemutatni. Az ünnepély 
kimagasló pontját a jubiláló egyesület 
hangversenye fogja képezni, amelynek 
egyes számait úgy az egyesület kebelében 
működő, mint a város táisadalmából erre 
a célra felkért kiváló énekes és zenei 
tehetségek töltik be. Az érdeklődés az 
ünnepségek iránt a városban igen élénk 
és ezért alapos a kilátás arra, hogy Ver
shez legif jabb dalegyesületének eme haza
fias vállalkozása teljes erkölcsi sikert fog 
eredményezni.

=  Tanitóg/ülés Temesszigeten. A
kevevárai járási tanítóság f. é. tavaszi 
közgyűlését e hó 20 - án Temesszigeten 
tartja meg, amelyre szerényen folynak az 
előkészületek. Többen — nem pedagógu
sok — is részt óhajtanak venni. A gyűlés 
után a szabadban les7, a közös ebéd. A 
tanítóság a jelzett napon délelőtt 8 óra
kor indul a vár alatti Dunavácz ágból a 
Behr - féle motorcsónakon egészen a temes- 
szigeti partig. Itt több kocsi fogja őket 
várni s a parttól mintegy 2 kilométernyi
re fekvő kézségbe bevinni. A gyűlés 
prograinmja egyébként a kővetkező: 1. 
Elnöki megnyitó. 2., Hitelesítők és tudósí
tók választása. 3. Tagok felvétele és tör
lése. 4. A tanítói patronázs egyesületekről 
a homokbálványosi tantestület képviselője 
tart előadást. 5. A tanítói fizetésrendezést 
szolgálati pragmatikát és nyugdijreviziát 
elreferálja Fuchs Jakab kevevárai tanító. 
6. A pénztárosi jelenles. 7. Egy szavazat
szedő bizottság megalakítása a választások 
megejtése céljából. 8. Főegyleti tisztujitás. 
9. Fiókköri tisztujitás. 10. A gyűlés 
bezárása.

=  Kugliverseny. Tavaszi ébredésé
nek múlt vasárnap adta először életjelét 
a helybeli amatöregylet, amikor igen si
került dijkuglizást rendezett. A férfiak ré
szére két dij volt. Egy malac és egy üveg 
bakator. A nők részére is kettő és pedig 
két virágváza és oíy stalulya candirozott 
gyümölcs. A férfiak első diját Berkes Jó
zsef segéd lelkész, a másodikat Dr. Bártu- 
lov Gáspár ügyvéd nyerte. A női dijak 
egyikét Nikolics Jovmka úrleány, a má
sikat pedig Hajdú Jánosné úrasszony vitte 
el.

=- Aranyhal kedvelők. Mivel Behr 
Hugo helybeli kereskedő elhatározta, hogy 
eladás céljából aranyh&lacskákat tart, fi
gyelmesekké tessz! к kedves olvasóinkat 
arra, hogy az aranyhalakat a fentnevezelt 
cégnél lehet beszerezni 40 fillérén darabját.

Az aranyhalacskáknak mélykúti viz 
szükséges. A vizet mindennap meg kell 
újítani! Minden halacskára egy liter veen
dő. Enni valót nem szabad nekik adni 
legfeljebb hetenkint egy kis rizskását.

3183/1913 tlkvi szám.
A fehértemplomi tak. pénz. Marx J, 

és neje elleni végrehajtási ügyében 8С9/ 
1913 tlkvi szám P. számú végzése.

V É G Z É S .
Ezen miásodbirói végzés az érdekelt 

felekkel közöltéül és egyben kibocsátat- 
tik az álabbi

árverési hiteim, és feltételek.
A kevevárai kir. jbíróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Risztics Véli mir ftemplomi 
ügyvéd által képviselt Fehértemplomi 
tak. pén. r. t. végrehajtatnak javára 
Marx János és neje Herler Zsófia kévé
vé ai lakások végrehajtást szenvedettek 
ellen 600 .korona tőke ennek 1911 évi 
május hó 5-től járó 8 % kamata 106

kor. 50 fill, eddigi továbbá 500 korona 
tőke ennek 1911 évi május hó 4 -tői járó 
8% kamata és 105 kor. 50 f. eddigi ezút
tal 28 kor. 30 fill.-ben nemkülömben a 
csatlakozás kimondásával Marx János 1/2 
rész jutalékára Singer és Hollender sze
gedi cég javára 604 kor. 24 f. tőke ennek 
1911 évi április hó 7-től járó 5% kamata 
és 94 kor. 80 f. költség, Nobel ése Szabó 
budapesti cég javára 2o5 k. 25 f. tőke, 
ennek 1911 évi április hó 20-tól járó 6% 
kamata és 81 k. 65 f. költség ugyanaz 
javára 200 kor. tőke, ennek 1911 évi áp
rilis hó 10-től járó 6% kamata 11 k. 55. 
f. óvási 1/3 % váltódjj és 67 kor. 20 fill, 
költség, Váradi Gusztáv budapesti lakos 
javára 153 kor. 50 f. tőke, ennek 1911 
évi április hó 30-tól járó 6% kamata és 
25 kor. 20 f. költség; ugyanaz javára 200 
kor. tőke ennek 1911 évi április hó 30-től 
járó 6°/0 kamata 15 k. 30 f. óvási 1/3 % 
váltódij és 46 kor. 20 f. költség ugyanaz 
javára 150 kor. 22 f. tőke ennek 1911 évi 
május hó 31 tol járó 5% kamata és 73 
kor; 90 f. költség Roth Izidor budapesti 
lakos javára 200 kor. tőke, ennek 1911 
évi október hó 4-1 ől járó 5% kamata és 
42 kor. 20 f. költség kielégi'.ése végett az 
1881 évi LX. t.-c. 144 és 146 §-ai alapján 
az alább körüliirt ingatlanokra az árverést 
elrendelei s annak feltételeit a követke
zőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsáttatnak a lehér- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 495 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok.

t  1545 hrsz. Ház 373 öisz a. udvar
ral a beltelekben 50 n.-öl 800 kor. becs
álban.

2. Ezen nyilvános ávrerés Kevevára 
községházánál 1913 évi junius hó 4 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Kevevára 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 veyő 
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 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 ja
vára hivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1913 évi április hó IS - án
Hajdú János, s. k. kir. jórásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Л-s, si:-'.



1871/913 tlkvi szám ! alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- ezen árverés az 1881: LX. t. c. 120. § -a
; mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel- értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Árverési hirdetményi kivonat. ári részlet után az árverés napjától járó Kevevára 1913. április hó 20 - ik napján.
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. Gurits Lajos, kir. jbir. végr.

A kevevárai kir. járásbíróság mini adóhivatalnál lefizetni. -------—----—------7- ------- -—— ......
tlkvi. hatosig Dr. Porutnb Nesztor ftemp- 7. Vevő köteles az eladott ingatlant 480/1913 végr. szám.
lomi ügyved által képviselt Jovanov De- terhelő és az árverés napjától esedékes Á piierÉSi
meter homokbálványosi lakos végrehajtó- adókat és illetékeket viselni és az ingat- f i i  v e i c a i ins Lüsam eiiyi
nak Radovojevics Mladen végrehajtást, ]an birtokába az árverés jogerőre emel- Alulírott bírósági végrehajtó 1881.
szenvedett ellen 100 korona töke, ennek kedésekor lép. évi LX. t. c. 102. §. - a értelmében ezen-
1912 évi deczeinber hó 5 tői járó 5 °/-os 8. A tulajdonjog a vételár és kama- nel közhírré teszi, hogy a fehértemplom!
os kamata 14 kor. 30 fill, eddigi ezúttal táin'ak teljes lefizetése után jogerőre javá- kir. törvényszéknek 3457 p. 1913 éviszá-
16 korona 30 fill. - ben valamint a még ra hivatalból bekebeleztetni. mú végzése következtében Dr. Rédmer
fe"nermendő köHségek kielégitése^végett Kevevárán 1913 évi márc. hó 19-éh. Álad ír kevevárai ügyvéd által képviselt
az 1881 évi LX. t. c. 144 es 14b § ai . . .  Bíró Lajos szekelykevei lakos javara szé-
alapján az aláb körülirt ingatlanokra Hajdu s. k. kir. aibiro. kelykevei lakosok ellen 817 kor. s jár.
az árverést, elrendeli s annak feltételeit A kiadmány hiteléül erejéig 1913 évi április hó 7 én foganálo-
a következőkben teszi közzé. Dinusz János, kir telekkönyvvezető. sitott kielégítés végrehajtás utján le és

1. ) Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- ________________ __________  felülfoglalt és 650 kor. becsült következő
lomi kir. törvényszék területén fekvő Gá- 217/qio , { ingóságok, u. m. 2 ló nyilvános árverésen
lya község 5 sz. betétben foglalt követ- végi. szám.  ̂  ̂ eladatnak.
kező ingatlanok. Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .  Mely árverésnek a kevevárai kir.

A t  529 hrsz. Ház 116 oiz a udvar- 47 járásbíróság 1913 évi Január hó 23 nap-
ral a belteleben 258 n.- öl 530 hrsz. Kert Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 játol járó 6 % kamatai 1/3 °/ váltódii
a beltelekben 136 n.- 835 korona becsár- évi LX. t. c. 102. § -a  értelmében ezen- és eddig összesen 310 ’kor, 21 fill.-ben 
ban- nel közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. biroilag már megállapított költségek ere-

2. Ezen nyilvános áiverés G á l y a  járásbíróságnak 1911 évi Sp. I. 601/22 jéig, Szöllösy P. székelyk. lakos lakásán
községházánál 1913 évi junius hő 9-ik számú végzése következtében Dr. Scháb leendő megtartására 1913 évi május hó 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni Mátyás ügyvéd által képviselt kiskorú 21-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 
jelen árverési feltételek mellett, melyek Mali Krisztina javára 408 K. 06 f. s jár kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
úgy a tlkvi hivatalban mint Gálya köz- erejéig 1913 évi április hó 4-én fogana- ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki sitott kielégítés végrehajtás utján le és hogy az érintett ingóságok az 1881 év
árverés által megtekinthetők. felülfoglalt és 1600 korona becsült követ- LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz’

3. A kikiáltási ár a becsár kező ingóságok, u. m .: 4 drb. ökör nyiL pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti vános árverésen eladatnak. szükség esetén becsáron a?ól is elfognakadat

ingatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak Mely árverésnek a kevevárai kir. Amennyiben az elárverezendő ino-ó-
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül járásbíróság 1912. V. 816./4. sz. végzése sápokat mások is le és felfiífn rinif.nbi J
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok folytán 408 kor. 06 f. tőke, ennek 1908 Ä  kfelégitési jogot n Ä  volna
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok évi junius hó 29 - tői járó elvont haszon ezen árverés az 1881&évi LX t -c 120 8
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 50 korona és eddig összesen 400 korona értelmében ezek javára is elrendeltetik  ^
alacsonyabb áron nem fognak eladatni. 9Э fill, biróilag már megállapított költsé- , ..................  *

5. Árverezni szándékozók tartoznak ge erejéig Dunadombón alperes lakásán Kevevara 1913 évi máj. hó 7-én.
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz- leendő megtartására 1913 évi május hó Orsó János, kir. bir. végr.
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 15 napjának délelőtti 10 órája határidőül ““jj— ~~UZ-----ГТГТ.Г— ~--------~  '
kiküldött kezeihez leteni. kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 2  KÖIlVVkÖtÖi UlííhplVPITlhpn ^

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, meg, ф * 2*
köteles nyomban a bánatpénzt az általa hogy az érintett ingóságok az 1881: LX. Ф mindenféle e s z a k m á b a  Ф
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- t. c. 107 és 108-ai érteidében kézpénz- j  „ ф
teni ha eme kötelezettségének eleget.nem fizetés mellet, a legtöbbet Ígérőnek, szűk- S  vago munkaiatok a l eg-  ф
tesz ígérete figyelmen kivid hagyásával és ség esetén becsáron alul is el fognak ф n a f f v o h h  Lódtól 2  
kizárásával a árverés nyomban folytatódik. I adatni. ф h У u u ^ K e r t e l e m -  Ф

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő Amennyiben az elárverezendő ingó- 2  mel elkészíttetnek. ф
részletben és pedig az elsőt az árverés Ságokat mások is le és felülfoglalták 2  n. Iм * n r, . * •
jogerőre emelkedése után számított 15 nap és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ии6Г1Э11|6Г мООВГТПб. ^

4 . oldal. ________  „К E V E V Á R A“._______ _________________ 1913. május 11.


