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Felületes tanonc nevelés.
Nálunk csak a tanulásra hajlam

mal nem bíró fiúkat adják ipari pá
lyára, a mikor ott is kellene tanulni 
és tanítani. Ez az eshetőség a leg
többször azonban nem következik be, 
mert a tanitófönök is rendszerint 
mással, mint szakmabeli dologgal fog
lalkoztatja a tanoncát. A tanoncidő 
tartamát legtöbb esetben a minimum
ra szállítják le, illetve állapítják meg, 
mert az ipartörvény erről nem in
tézkedik, de még ezen idő alatt is a 
tanonc a mint igaz is csak játékkal 
tölti ifjúkorának aranynapjait. Az idő 
eljár a tanonc segéddé lesz, akár 
tanult, akár nem ért a szakiparához, 
hogy aztán az élet nehéz küzdelmé
ben úgy a saját, valamint a családja  ̂
avagy hozzátartozói kenyerét miként 
lesz képes megkeresni, arról a mai 
napig is hallgat a krónika.

No de honnan tanuljon az a ta
nonc a mikor néhány iparos — tisz
telet a kivételnek — még maga sem 
ért az iparához, mert őt sem tanítot
ták. Ha az idő elérkezik a tanonc

felszabadul s az ipartestületek révén 
megkapja a stilizált rajzokkal dísze
sen kiékesitett pecsétes, rámába fog
lalható „Tanuló bizonyítványt“ pedig 
akkor még mit se tudnak az újszü
lött iparossegédek. így aztán a mun
kakönyves segédek egy része min
den számítás és tanácskozás nélkül 
megszabadulva a tanonckodás nehéz
ségeitől örömükben a nagyvilágba 
indulnak, munkát keresni. A másik 
része belátva kevés és hiányos tu
dásukat á felszabadító mesterüknél 
visszamaradnak továbbképzés céljá
ból még egy ideig. Azok aztán kik 
vándorútra kelnek munkaszerzés cél
jából, nem mondjuk, hogy helyet 
nem kapnak, sőt igen sok helyet, 
mért sok ideig sehol sem tűrik őket 
tudtatlanságuk miatt. Miért? Mert 
mindent tudnak, csak a mesterség
hez nem értenek.

Végre aztán anyagilag teljesen 
tönkremenve, belátják tenitómeste- 
rük és saját hibájukat, hogy ők mily 
kevéssé értenek a megélhetésüket 
biztosítandó iparukhoz. A sok jövés 
menés mellett lerongyolódva, pénz

nélkül távol falújuktól más megyék
ben elhagyottságukban a rossz és er
kölcstelen útra kénytelenek lépni 
utóvégre is mint munkanélküli egyé
nük a rendőrhatóságok gondjaira 
kerülnek, a honnét is az iparossegé
deink kényszer útlevéllel avagy néha 
toloncuton haza és vissza illetőségi 
helyeikre küldetnek, illetve szállitat
nak, kezdhetik elölről tanulni iparu
kat. Ide vezet a falusi rossz és hely
telen tanoncnevelés is,

Számtalanszor hallottuk, hogy 
vannak iparosok, kik elszökött notó
rius tanoncokat rendesen nagy men- 
tegetés és enyhítő'körülmények fel
sorolása mellett egy év sőt néha pár 
hónap alatt akarnak betanítani és 
felszabadítani. Hát hol van itt az 
ipar iránt felettébb megkívánandó 
kölcsönös istápolás, az előre haladott 
külföld elleni iparversenyre való 
előkészítés. Az 1881 évi XVII. t. c. 
(ipartörvény) határozatlanul Írja elő 
a tanonc képzési idő tartamát, nem 
állapit meg minimális, sem maximális 
határt, csak a kontárok szaporodását 
mozdítja elő.

T Á R C A .

Az uzóndi csoda.
Túl a szőke Duna vizén kéklő hal

mok alján terjeszkedik Uzónd, tőle félóra 
járásra Kabasd. Bogárhátu házikos igény
telen falu mindakettő, mégis oly hírnevé
nek tevének szert, hogyha nem is múlták 
felül Nagykőrös és Kecskemétet, de min
den — esetre versenyképesek velők. A 
két alfödi járás példáján felszabadulva, 
ezek is unos-untalan törték egymás orra 
alá a borsót. így többek közt a kabasdiak 
le akarván főzni az uzóndiakat, napórát 
csináltattak a templom tornyára. Azonban 
az esővíz idővel lemosta a numerusokat, 
igy tehát Zsámboki Menyus kisbiró aján
latára újból pingáltatták a számokat, de 
nehogy az előbbeni eset adódjon elő, te
tőt helyzetek az óra fölé. No iszen azon. 
túl sem győztek eleget kacagni a kabasdi 
napórán. Viszont a kabasdiak ágálták az 
uzóndiakra.

Van ugyan Uzóndnak egy kénes vi
zű-gyógyforrása. Nemrég egy hóbortos 
ánglius bérbevette a forrást s fürdőházat 
és parkot létesített. Később azonban rész

vétlenség folytán kényteleu volt kereket 
oldani, egy csomó adóssság hátrahagyásá
val. így a fürdő ismét az unzódiak tulaj
donába ment, a kik nem tudván boldogulni, 
teljesen elhanyagolták; a szép parkot az
óta felverte a gyom, a pipacs, a fürdő
házban meg baglyok és denevérek ütöttek 
tanyát. (Pedig gyűrött, sárga pergamenten 
ékesen vagyon leírva, hogy áz Urnák 1562- 
ik esztendejében, mikor ez a vidék is 
szándzsákság vala, valami Tahir nevezetű 
köszvényes török járt e vidéken, ki is 
álló két hónapig használván a gyógyerejíí 
forrás vizét, mankóit eldobván, táncra ke
rekedett.)

A'lulajdonképpeni história, mely Uzón- 
don és akkor eset meg, mikor Csulalong- 
korú 6 felsége a sziámi király Budapes
ten járt, pláné nagy alkalmat adott a két 
úrifátornak a kölcsönös boszantásra.

Történt pedig egy szép reggelen, 
hogy cifra nagy plakátumok hívták fel a 
kabasdi benszülöttek figyelmét a Pagliánó 
cirkusz előadásaira. íme egy újabb bizo
nyíték, hogy mily óriási léptekkel halad 
Kabasd a civilizáció felé. Az érdemes igaz
gató direkt elkerülte Uzondot, pedig át
vonult, Uzondon s aimak inaszatos képű 
gyerkőcei meg is bámulták egzotikus ko

csi karavánját és őket tisztelte meg elő
ször látogatásával.

És a kabasdiak ezúton majd minden 
este megtötötték a hevenyében felállított 
nagy, szellős teátrumot, hol is ugyancsak 
megbámulták a különféle produkciókat. 
Nagyokat kacagtak az ostoba August bo
hóságán, meg a talián „direktor“ magas 
iskola szerinti lovaglásán, ki is egy jponi- 
lovon mutat-a be művészetét es e p§rzi- 
turában ceodálatosképen hasonlított Petőfi 
szamaronülő juhászlegényéhez; tudniillik 
neki is földig ért a lába. De a legnagyobb 
feltűnés tárgyát mégis 1( csak a . nemzeti 
szokásaikat bemutató szerencsének és trupp 
slagere : Maitan g y ö n g y e  egy bájos, fe
hér arcú leány és egy Fürge Sólyom 
festett moedképű indiánus képezték. Ezek 
hajmeresztő dolgokat műveltek ; mennyi
ben e F ü r g e S ó l y o m  csodálatos ügyes
séggel borotvaéles késeket hajigáit Mani- 
tan gyöngyének kifeszitett ujjai közéit

Ah mint ette a méreg a Szegény 
uzónd iakat, mikor a történetekről értesül
tek. No ilyen sérelem sem esett még raj
tuk. Pedig azelőtt szentül meg voltak győ
ződve arról, hogy mindenben felette álla
nak Kabasdnak éis, dm az a hitvány cse- 
pürágó, hogy kinullázta őket. De sebaj!
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Az ipartörvény csak azt mondja 
ki, hogy „a fölvétel alkalmával az 
iparos és a tanonc szülői vagy gyámja 
közt a tanidő tartama stb. egyetér
tő ig  állapítandó meg. Bizony sokszor 
az anyagi érdekek mellett agyonálla- 
pitják a tanidőt. Nézetünk szerint a 
tanonc 17 évének betöltése előtt fel
szabadítható nem volna, nehogy lel
kiismeretlenül járjanak el a tanonc- 
szerződések megállapítása körül.

Minden tanonc kötelezendő len
ne felszabadításkor a 3-4 évi tanonc- 
idő letelte mellett, az általa tanult 
iparból gyakorlati és elméleti szak
vizsgát tenni. Ezen eredmények elbí
rálására pedig ipartestületi alkalmi 
bizottságok volnának szervezendők, 
mint szakképzettséggel biró tényezők. 
Az írni nem tudó fiúk pedig tanon- 
cokul felvehetők egyáltalán nem len
nének, mert igy ki volna zárva lehe
tősége annak, hogy műveletlen se
gédek, illetve iparosok neveltessenek. 
Az ikolai képzettség kimutatása sar
kalatos alapfeltétele lenne a tanonc- 
felfogadásának. Ugyanis az iskolai 
képzettség hiánya miatt nem lehet 
megtagadni az ipartörvény szerint a 
tanonc lajstromszerű beiktatást, vala
mint a munkakönyv kiadását. Ez 
esetben mit tud a tanonc, amikor 
segéddé, később mesteré lesz? Mi 
módon fejleszti üzleti tevékenységet? 
Hogyan lesz képes versenyezni a 
külföld előrehaladott nagyiparosával.

Az ipartörvény revíziója elke
rülhetetlen volt, mert kuruzslással

Majd visszafizetik még Kabasdnak azt a 
kudarcot duplán. Ez az alkalom nem is 
soká váratott magára.

Ugyanis a délelőtt Uzónd érdemes 
kupaktanácsa telegramot kapott, melyben 
a következők foglaltatnak: Ő felsége a 
sziámi király szerdán üdülés szempontjá
ból meglátogatja az uzóndi fürdőt.

Csupán ennyiből állott a szűkszavú 
távirat, de ez untig elég volt arra, hogy 
fenekestül felforgassa Uzóndot. Hogy mily 
örömöt okozott a sziámi király látogatá
sának hire azt szükségtelen részleteznem. 
Csupán annyit jegyzek meg, hogy hiteles 
szemtanuk állítása szerint, mikor a terve
zett látogatás hire kidoboltatott Uzóndon 
egy épp ott időző kabasdi embert abban 
a minutumban a guta ütött meg.

Az érdemes kupaktanács nap - nap 
után összeült és gyülésezett, hogy a fogad
tatás módjait megbeszéljék. A megérke
zéskor száz tagból álló küldöttség fogadja 
mikoron is nemzetes Ragyás Estók uram 
ékas magyar dialektusban üdvözlő beszé
det tart. Továbbá elhatározták, hogy a 
község tulajdonát képező fürdőházat reno- 
váltatják. Inditványoztatott meg, hogy még 
holmi harangzúgás és százdarab ágyú 
bömbölése, de minthogy csupán egy ha
rangja és mozsara vala Uzóndnak meg
maradtak a fentebbi határozat melleit.

Kinos lázas állapotok közt ézkezett 
el végre a nagy nap, amelyen a szerecsen 
király láttogatásót jelezte. Az előzmények-
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nem lehet a kisipar nehéz és immá
ron elviselhetetlenné vált küzdelmein 
enyhíteni. Az ipartörvény űtvezetőin 
ember legyen ki minden akadály s 
kedély nélkül el tud igazodni, tehát 
uj és jobb törvényre van óhajunk, 
mely nem gyámkodólag lesz hivatva 
eljárni, hanem igazi önkormányzati 
jogunkat fogja minden irányból jö
hető megkárosítás ellen biztosítani 
a régen eltörölt, de bevált céhrend
szer szerint.

A kevésbbé tanult kisiparos na
gyon ki van téve a szabad ipar leple 
alatt — kereskedelmi szellem térfog
lalására. Nagy az iparszabadság ezért 
a képesítést igen szűk korlátok közé 
kell zárni s a tanoncképzést szigorú 
ellenőrzés alá kell vetni.

A tanoncnevelés nem csak ipari, 
hanem nemzeti érdeket is képez, 
mert az ipar jövője a mai kor tanon- 
caitól volna remélhető, hogy a meg
levő s mérhetetlen bajokon is segítve 
legyen.

A valódi demokrácia.
A magyar társadalom 1848 óta 

a demokratikus szellem felé törek
szik. Ha nem is nagy mérvben, de 
el vannak már vetve a demokráció 
magvai úgy a társadalomban, mint 
a gazdaságban. Hogy mindezideig 
erős gyökeret mégsem tudott nálunk 
hajtani a demokratikus szellem, ez 
csakis annak tulajdonítható, hogy 
célt tévesztettek azok az utak, mélyé

ről és a fogadtatásról igy irt az Uz ónd i  
H a r s o n a .

„Felhőtlen nyári égboltról mosolygott 
alá a nap Uzónd fellobogózott házaira. 
Községünk apraja-nagyja már kora reggel 
ünnepi díszben baktatott a vasúti állomásra. 
A szerecsen királyt hozó vonat ugyan va
lami közbe jött esemény folytán késett, de 
ez az incidens nem lohasztalta le a kö
zönség várakozási kedvét, sőt türelemmel 
kitartottak az utolsó minutumig. Végre 
berobogott a várva várt vonat. Volt is ám 
fergeteg, amikor a fekete felség (egy 40- 
50 éves) hórihorgos, csillogó rendjelekkel 
diszitett férfiú megjelent kíséretével egy 
I 'S Ő  osztályú kupé ajtajában. Az éljenezés 
csillapultával Ragyás Estók uram megtar
tó üdvözlő beszédét, amelyre a szerecson 
király valami érthetetlen nyelven válaszolt, 
így Uzónd már falai és kerítései közt üd
vözölhette a felséges vendéget. A lelkesült 
tömeg a királyt kíséretével egyetemben 
vállaira kapta és meg sem állt vele a 
csínnal diszitett fürdőházig, hol azután 
nagy lakomát csaptak tiszteletére. A lako
mán nagyban ünnepelték Uzónd fejedelmi 
vendégét, az pedig megköszönvén a lelkes 
ovációt tolmácsa áltál egy kis szívességre 
kérte fel Uzónd érdemes kupaktanácsát. 
Pénzét ugyanis otthonfelejtvén addig is 
úgymond míg az megérkezik, kölcsönöz
zenek neki egy bizonyos összeget.

Hogyne tették volna meg e csekélv 
szívességet. Nyomban ki is mondatott, hogy
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ken a demokratismus felé törekszünk.
Legelső s legfőbb kellék, hogy 

leromboljuk azokat a válaszfalakat, 
melyek még ma is fennállanak az 
egyes társadalmi osztályok közt. Ad
dig mig ezen elválasztó falak meg
lesznek, nem lehet szó igazi demo
kráciáról.

Még ma is olyan a helyzet képe, 
mintha minden osztály egy-egy el
zárt testület volna. A munkás az 
iparos, kereskedő, hivatalnok, orvos, 
ügyvéd-osztály mindmegannyi elkü
lönített területek, melyeknek egy- 
irányban sincs áthidalásuk, összekö
tőkapcsuk.

Pedig ez a legátkosabb helyzet 
egy nemzet életében. Egységes nem
zetállamban az egyes társadalmi ré
tegek nem élhetnek elkülönítve egy
mástól. Bárha különböző eszközzel, 
de egy cél felé kell törekedni min
den egyes társadalmi osztálynak, ne
vezetesen : a n e m z e t á l l a  m tény
leges megvalósítása felé. Sok oldalról 
halljuk hangoztatni az e g y s é g e s  
m a g y a r  nemz e t  á l l am k i é p í t é 
s é n e k  szükségességét. Ehhez a fel
adatunkhoz elsőrangú feltétel, hogy 
minden osztály kezet fogjon egymás
sal és ledöntse azokat a válaszfala
kat, melyek köztük állanak.

A hivatalnok, az orvos, az ügy
véd ne idegenkedjék a népétéitől 
melytől úgyis erejét nyeri. A népé
letet a munkás, a kisiparos, kisgaz
da osztályt kell megismerni az u. n. 
latiener osztálynak, különösen pedig

a község pénztárából ezer pengő utalvá- 
nyoztassek ki Ő felségének. Óriási meg
tiszteltetésnek tekintették a kérelmét“.

A hét óta tartott már a dáridó és az 
érdemes kupaktanács már törni kezdete 
fejét, hogy vájjon honnan frányából te
remtse elő a netán még ezután szükséges 
összeget. És kölcsönöztek fütöl-fától gon
dolván, elég garancia Ő felségének ezután 
még érkező sumája, ki is gavallérosan 
fogja honorálni a szives vendéglátás. Csu
pán egyet nem megérteni, hogy a szere- g  
csen feiség mindezideig inért nem vette 
igénybe a fürdőt? De csakhamar meg
nyugodtak, azzal argumentálván, hogy : 
minek fürödjék, hisz annélkül is fekete. i ! 
A szives vendéglátás harmadik hetében 
végre egy napon kijelenté, hogy szándé
kában van a fürdőt igénybe venni. Mikor 
ez az uzóndiak tudomására jutott, se:e- 
gestől tóduktak a fürdőház elé. A szere- 
csen király nemsokára meg is érkezett 
kísértével és az uzóndiak dörgő éljeneitől 
kisérve tűnt el a fürdőház ajtatja mögött.
Az uzóndi benszülöttek helyet foglaltak 
és várták. Mint minden dolognak úgy a 
várásnak is megvala a fekete feiség im
már jó négy órája időz a fürdő vizében, 
bokára csillapultak le a háborgó kedélyek.
Es várrák késő alkonyatig. Azonban a 
hosszas várakozást végtére elunván, ko
pogtattak a fürdőház ajtaján. Onnan belül
ről siri csönd volt a valász. Hallgatóztak, 
semmi nesz, a dolog kezdet gyanússá fa-
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az ügyvéd világnak mely ma úgy
szólván értelmi vezetője az ország
szellemi életének.

A mai ügyvédi kar, sajnos tel
jesen elzárkózva él a népélettől: a 
munkásságtól, az iparosságtői; dacára 
annak, hogy a peres ügyeket legna
gyobb részt éppen ettől az osztály
tól nyeri. Menjünk akármelyik mű
velt külföldi államba, ott az ügyvédi 
kar valósággal összeforrot a népélet
tel. És ott van csak egézséges, erőtel
jes népélet. Nálunk a nép az ügyvé
di kart nem mint szellemi vezetőjét, 
hanem mint hideg, merev üzletem
bert tekinti.

Nálunk a jogászság nem megy 
a munkások, az iparosok közé gya
korlati ismeretek szerzése céljából, 
hogy azokat egykoron mint ügyvéd 
a nép javára felhasználhassa. Külföl
dön nincs ipari munkásmozgalom, 
vagy egyesület, melyben ügyvéd részt 
nem venne. Nálunk csak elvétve 
fehérholló számba megy látni jogász 
embert iparosok közé vegyülni; ahon
nét aztán kikerülve gyakorlati isme
reteit ismét az iparosság javára for
díthassa.

A nemzeti munka terén, szük
séges, hogy a lateiner osztály érint
kezzék a népélettel, mert anélkül 
csak üres frázis lesz minden olyan tö
rekvés, mely a nép jólétét célozza. Az 
egyes társadalmi osztályoknak ezen 
gyakorlati téren való egyöntetű érint
kezése majd le fogja dönteni a köz
tük ma még fennálló válaszfalakat,

julni! Sok tépelődés után kisütötték, hogy 
baj lesz, száz már is baj van. Egyébre 
alig vezethető vissza a hosszas fürdés. A 
gordiusi csomót úgy oldották meg, hogy 
feltörték a fürdőház ajtajá. És mit láttak? 
Vizet semmi mást. A szerecsen király kí
sérete sehol mintha csak a föld nyelte vol
na el őket. . .

E história végén most már szügség- 
telen fejtegetnem, hogy a szerecsen király 
személyében maga a besubickolt képű ör- 
döngös tálján direktor Pagliani járt Uzón- 
don. Kíséretét pedig szintén a besubickolt 
s Kabasdon szerecsenekképen mutogatott 
naplopók képezték ; úgy szintén az ő esz
méje volt az a végzetes telegramul fela
dása is. Az uzóndiak a történtek után nem 
győzték eleget bomlasztani fejeket a prob
lémán, vájjon mint tűnhetett el a szere
csen király kíséretével, holott ők ott vár
ták a fürdőház ajtaja előtt. Persze a jám- 
borarcuvá vedlett. Pagliánóra és társaira, 
kik közvetlen az orruk előtt jöttek a für
dőház ajtaján. Mikor ők csak szerecsene- 
ket vártak! Ezért is beszéli a fáma, hogy 
aligha nem Belzebub ő felsége járt közöt
tük ördögtársaival, azért is vagyon oly 
kénkőszaga az uzóndi fürdőnek. És azért 
is, mondottak le a jámborok nemcsak a 
kölcsön gavalléros kamatáról, de magáról 
a kölcsönről is, félvén a Lucifer banda 
bosszújától.

mellyel elérhetjük azt, hogn a de
mokratikus szellem ráléphet hazánk
ban is hóditó útjára.

__________ „ K E V E V Á R A “.

H Í R E K .
=  Református istentisztelet. A pol

gári fiúiskola zongoratermében f. ho 6-ik 
délelőtt reformátns Istentisztelet lesz, melyre 
híveinket és az egyházunk iránt érdeklő
dőket ez utón tisztelettel meghívom S e- 
b e s t у é n Béla református lelkész.

=  Kevevári Seefranz Ferencz. Mint 
a H. L. múlt száma közli, a király See
f r a n z  Ferenc gyalosgági tábornoknak, 
volt temesvári hadtestparancsnoknak a 
a magyar nemességet Kevevári előnévvel 
adományozta.

— Kitüntetés. A Magyarországi 
Gyógyszerészegyesület a budapesti tudo
mányegyetemen az 1911/12 és 1912/13 
tanévben a legtöbb eredményt felmutatt 
hallgató részére alapított Traxler féle ju
talmat Dr. Bókay Árpád udv. tanácsos ny. 
r. tanár előterjesztése alapján egyhangú
lag W e n n e r  Sándor gyógyszerésznek, 
helybeli lakosnak Ítélte oda. A Traxler 
bizottság a jutalmat f. hó 30-án külön 
diszgyülésen adta át a kitüntetett gyógy
szerésznek.

=  Hymen. S u g á r Imre helyb, polg. 
isk. tanár f. hó 5.-én vezette oltárhoz 
О c s к a у Eleonora helyb. polg. leányisk. 
tanárnőt Kispesten. A fiatal párnak ez al
kalommal részünkről is a legjobbat kíván
juk.

=  Helyetesités. Lá n g  János hely
beli polg. isk. igazgató távolléte alatt az 
igazgatói teendők végzésével R aj c s án у i 
Ernő tanárt bízta meg.

=  Megbízás. A magyar földrajzi tár
saság alföldkutató bizottsági W en n er Sán
dor gyógyszerészi, helybeli lakost a dél
dunai szigetek és árterületek hordalékfló
rájának a tanulmányozásával és begyűjtésé 
vei bízta meg.

=  Kiss Kálmán oroviczabányai kir. 
vezetőjárásbirót — aki évekkel ezelőtt ná
lunk kir. albiró volt — lesújtó családi csa
pás érte. Legidősebb fiacskája, a 10 éves 
Kálmánka f. é. junius hó 27.-én rövid 
szenvedés után kiszenvedett! Temetése 
28.-án d. u. 5 órakor volt Oroviczabányán 

R. I. P.
— Fényes lakodalom. F. hó 23.-án 

d. u. 5 órakor Hübsch Emilia Hübsch Já
nos helybeli tekintélyes kereskedő leánya 
Dinusz András helybeli bankvezető-főköny
velő úrral kelt házasságra. A menyasszony 
szülői házából hosszú fogatsor vitte a la
kodalmi vendégeket a községházába, hol 
Töry Rezső anyakönyvvezető a boldog 
jegyeseket házastársaknak nyilvánitá ! In
nen a menet a r. kath. templomban jelent 
meg, ahol Geiger Antal plébános egyhá- 
zilag adta össze a jegyeseket egy szép, 
megható beszéd keretében fejtegetve a 
házasság szentségét, rámutatva ezen szent 
frigy felbonthatatlanságából a házasfelek
re háromló kötelességeikre! Mint tanuk 
Dinusz János telekkönyvezető s Karacsay 
Sándor bankhivatalnok szerepeltek. Nyo- 
szolyólányok voltak : Hübsch Mária, Hübsch 
Alma, Prandell Merni, Heimer Irén és Blan
ka, Wenner Krisztina, Paull Mariska, 
Wiener N., és Moser Olga kisasszonyok. 
Az estebéd a „Magyar király szállodádban 
volt, hol a toasztok egész özöne kívántak 
állandó boldogságot a mátkapárnak! Jó 
étel és itoka mellett a kedélyes vendég-

3. oldal.

sereg cigány mellett másnap reggelig 
mulatott, sőt a következő nap is igen 
hangos volt Hübsch János-éknál. Isten él
tesse Bandit Emmikéjével!

— Honvédtűzérségi laktanya Lúgo
son esetleg Fehértemplom és Kevevárán. 
A honvédelmi miniszter átiratot intézett 
Lugos városához, amelyben felszólítja, hogy 
nyilatkozzék vájjon elvben támogatná-e 
egy honvédtüzérségi laktanya építésében 
a kormányt és mekkora összeget volna 
hajlandó a kaszárnya építésére megsza
vazni. Eszerint Lugos, miután kétséget 
nem szenved, hogy a képviselőtestülete 
hajlandó volna a honvédelmi miniszternek 
minden kívánságát teljesíteni, nemsokára 
honvédtüzérséget kap. Ámbár meglehet, 
hogy a honvédelmi minisztérium meg fogja 
változtatni eredeti tervét és a délvidéki 
honvédtüzérséget nem Lúgosnak, hanem 
F e h é r t e m p l o m n a k  és K e v e v á r á -  
n а к adja, mivel a legjubban érvényesülő 
irányok szerint a déli határ megerősítését 
tekintik Budapesten a főfeladatnak.

=  Örök nyugalomra vitték, f. évi 
junius hó 29.-én az e hó 27-én 10 napi 
haláltusa után az élettől önként megvált 
R i p p e 1 Ágnes helybeli fiatal hajadont, 
aki marólúggal vetett véget a lelkére szállt 
búbánatának, szárnyszegett életének. Az 
egészségtől duzzadó piros-pozsgás leányka 
egy helybeli fiatal emberbe volt fülig 
szerelmes, aki látszólag viszonozta is sze
relmét, de a szerelem fináléjá mégis az 
lett, hogy más lányt tett feleségévé! Ezt 
nem tudta szegényke túlélni s az egybe
kelés napján fenékig ürítette ki az utolsó 
ürömpoharát — a marólúgot.

=  Tűz. E hó 26.-án, csütörtökön 
О г о s János helybeli gazdálkodó udvará
ban, a temető közelében — ismeretlen ok
ból — tűz ütött ki, mely lángra lobbon
totta az udvarban felhalmozódott szénát s 
érzékeny kárt okozott a gazdának. Derék 
tűzoltóságunknak köszönhető, hogy az ép
pen javában fújdogáló szélben a tűz lo- 
kálizáltatott.

=  Az Állatkert este. A budapesti 
Állatkert nemcsak azért érdekes, mert a 
világ mindenfajta állatjainak legszebb pél
dányait lehet itt látni, hanem azért is mert 
esténkint itt találkozik egész Budapest in
telligenciája, a fényesen kivilágított tó 
mellett, a villámos reflektorok által nap
pali világosságban tündöklő sétányokon 
és vendéglőben s gyönyörűséggel hallgatja 
a szimfonikus hangversenyt. Akárcsak az 
operában, olyan hatalmas tapsvihar jutal
mazza a művészi előadásokat.

— Aratás. Késik az idei aratás. A 
folytonos megszakítás nélküli hűvös eső
zések, az idei aratást nagyon megkéslelik. 
Előre láthatólag nálunk Kevevárán az 
aratás csak két hét múlva kezdődik. Sző
lőinkben a perenospora járványszerűen 
lépett fel, s ha a sok esőzés folytatódnék, 
biz megint nem lesz bortermésünk. Kü
lönösen a réti szőlők szenvednek sokat 
a szőlőragyától.

=  Bogarak országa. Az Állatkertben 
nem rég rendezték be a bogarak szobáját, 
mely a legérdekesebb látnivalók közé tar
tozik. Gyönyörű forróégövi óriás bogarak 
és kárprázatos színű pillangók vannak 
gombostűre szúrva. Rendkívül érdekesek 
az élő botsáska meg a lelvélsáska, előb
bit nem lehet megkülönböztetni a galytól, 
utóbbi szakasztott olyan, mint a falevél. 
Rengeteg fajta bogár van a teremben, 
melyet most a legsűrűbben látogat a kö
zönség.
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4324/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság KHer Károlina verseczi lakos 
javára 112 kor. 35 fül. tőke s jár. ев meg
felmerülendő költségek kielegitese vegett
az 1881 évi LX. t. ez. 144 es 187 es az 
1908 évi XLI. t. ez. 27 § - ai alapjan es 
146 8 - a értelmében Bogsan Paraszkeva 
Buzejka Giga és Ilia homokost lakosok 
ellen a ftemplomi kir. trvszeknek terüle
tén fekvő Homokos községben es a ho.no- 
kosi 1204 sz. betétben felvett:

A I. 366 hrsz. Ház. 672 öisz. a ud
varral a beltelekben 253 n.-öl és 367 hrsz. 
kert a beltelekben 156 n.-öl 990 kor. becs. 
A f  2156/2 hrsz. Szántó a Völgy dűlőben 
97 n.-öl 25 kor. 30 fül. becsárban és a 
f  3590 hrsz. Szántó az I. dúl. 1 n. 33b 
n -öl 1320 korona becsárban, mint az 
utóaiánlattevő által összegben az árverést 
Bogsán János homokosi lakos utoajanlata 
következtében elrendeli s ezt valamint 
ennek feltételeit ezennel közhírré teszi:

A nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1913 évi julius hó 14 nap
iának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyei ^
tlkvi hivatalban mint Homokos 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 utóajánlelnak 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanot 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa i 
ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészi- • 
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 1 
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 május hó 24-án 
Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető

3443/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Well Adolf pancsovai ügyvéd által 
képviselt Stefanovics Sándor pancsovai 
lakos végrehajtatónak Mihajlov Milicza 
delibláti lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 665 kor. tőke ennek 1911 évi febr.
1.-től járó 6% kamata 65 k. 20 fül. eddigi

eddigi ezúttal 22 kor. 30 f. meg" 
valamint a még felmerülendő költségé 
kielégítése végett az 1881 évi L • • *
144 és 146 §-ai alapjan az alabb körűint 
ingatlanokra az árverést elrendeli es annak 
feltételeit a következőkben teszi köze.
1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemplomi 
kir. törvényszék területén fekvő Dehblat 
község 1/77 V/14 VI1/339 lapsz. tlkvben
foglalt következő ingatlanok:

215 hrsz. 219 slb. hat. 3 ho.d I. o. 
szántó 1/6 része 320 k. 50 f. becsarban. 
215 hrsz. 152 stb hat. 2 hold 800 n.-ol 
kaszáló 1/6 r. 124 kor. becsárb. 215 hrsz. 
22 stb. hat. 2 hold 800 n.-öl III. o. kasz. 
1/6 része 46 kor. becsárban. 215 hrsz. 
252 stb. hat. 2 hold III. o. kaszáló 1/6 
része 19 kor. becsárban. 233 hrsz. 23b 
stb. 1 hold 800 n.-öl 1 o. szántó 1/6 r. 
95 k. becsárban. 233 hrsz. 241 stb. hat.
1 hold 400 о.-öl III. o. kaszáló 1/6 része 
3 k. 83 f. becsárban. 289 hrsz. 390 stb. 
hat. 570 n.-öl gyümölcsös kert 1/6 része 
21 k. 67 f. becsárban. 9 hrsz. Ortslage 
stb. hat. 495 n.-öl gyümíilcsös kert 1/6 
része 12 k. 16 f. becsárban. 313 hrsz. 311 
stb. hat. 610 n.-öl szöllő 1/6 része 47 k. 
becsárban. 587 hrsz. Haus Nr. 20 hat. 
410 n.-öl gyümölcsös kert 1/6 része 21 k. 
becsárban. 83 sz. ház ét 480 n.-öl házh. 
1/6 része 146 kor. 83 fül.' becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1913 évi julius hó 22 
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

Vevő köteles a vételárat 2 egyen 1- 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerőő 
re emelkedésétől sáinitott 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számított 5°/0 kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
í  terhelő és az árverés napjától esedékes 
i adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
I birtokába az árverés jogerőre emelkedő- 
I sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja-

I vára hivatalból bekebeleztetni.
Kevevára 1913 évi április hó 27 - án

Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

33. 158. 199. 332/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

LX. t. c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti, schlucke- 
mi, fehértemplomi és kevevárai kir. já

rásbíróságnak 1913. évi 1213. C. 426/4-12 
4493 és Bp. I. 258/3 számé végzése kö
vetkeztében M. C. Cornik Harverting 
Maschine Companie, Miller József, Paull 
János és Deliblát községe végrehajtatok 
javára 1913 évi január hó 22.-én és kö
vetkező napjain foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le-és felülfoglalt és 2750 
koronára becsült következő ingóságok, u. 
in.: kukoricza, szán, lovak, kocsi, hambár 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 V 48, 274 349 és 461 
számú végzése folytáh I. 1150 kor. tőke, 
ennek 1913 évi január 1 - töl járó 5°/0 ka
matai és 108 kor. költség erejéig Deliblát 
községe javára Delibláton alperesek házá
nál és szállásán
leendő megtartására 1913 évi julius lm 
19-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik, a

Kevevára, 1913 évi junius hó 1.-én 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

912 В 763.

Ö Felsége a király nevében.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

büntető bíróság könnyű testi sértés vét
sége miatt vádolt Árva János kevep.illósi 
lakos elleni bűnügyben Keszthelyi István 
magánvádló által emelt vád felett a Ke
vevárán 1912. évi december 16-án Pribis 
Ödön tolmács s jegyzőkönyvvezető Dr. 
Rédiger Aladár sértett képviselője részvé
telénél megtartott nyilvános tárgyalás 
alapján a vád s védelem meghallgatása 
után következőleg

í t é l t
Árva János 32 éves ev. ref. vall. semlaki 
szül. kevepallósi lakos nős, vagyontalan, 
községi jegyzőt vádlott bűnösnek monda- 
tik ki a btkv. 301 § ba ütköző könnyű 
testi sértés vétségében elkövetve az által, 
hogy 1912. évi november hó 1-én Keszt
helyi Istvánon ökölütéssel 8 napon belül 
gyógyuló testi sértés ejtett; s azért a 
btkv. 302 §-a alapján, de a btkv. 92 §-án 
az alkalmazásával az 1892 évi XVI11. t.-c. 
3 § ban meghatározott célokra torditandó 
15 nap alatt végrehajtás terhe mellett a 
kir. járásbíróság vezetőjénél fizetendő be- 
hajtatlanság esetén, de a btkv. 53 §-a ér
telmében 2 napi fogházra átváltoztatan
dó 20 kor. pbüntetésre mint fő és továbbá 
1 napi fogházra átváltozthatandó 10 kor. 
pénzbüntetésre mint mellékbüntetésre Ítél
tetik.

Köteles vádlott Novák János Rétyi 
Györgyné, Burghard András, Zollinger 
Mihály Zollinger Péter, idb. Jakab Péter. 
Fischer Márton, Matiu József, Reichert 
Konrád és ifj. Schvab Lörincznek 3—3 k. 
tanúdijat 15 nap s végrehajtás terhe alatl 
megfizetni.

Az ítélet a btkv. 277 § alapján vád
lott költségén a „Kevevára“ ciiníi hetilap
ban közzététetik.

A kiszabott büntetés végrehajtása a



Bn. 1 § a alapján felfüggesztenie. Ezen II. b. ítélet a felekkel közöl- -----------------------------------------------------
i n d o k o k  tetni rendeltetik. S t e c k e i i p f  é r d

ЛТ,А. .. , . . , , . Kevevára 1913. junius hó3.-án. /Vádlott beismerte, hogy sertette az- u . . I l i i r e  rn
ért, mert az az ő feleségét egy nőt mélyen Hajdú s. k. kir. jarasbiro. O Ü l t C J S  P  P
meggyalázó módon megsértette és őt mint A kiadmány hiteléül: Bergmann és társa Tetschen a E cégtől
községi jegyzőt minden téren támadta Steinwasser Ernő jb. irodatiszt. elérhetetlen hatású szeplök eltávolitásá-
kézzel szándékosan oly módon bántalmazta, -- --------------------------------------------------és nélkülözhetetlen szer arc és bőr-
hogy ez 8 napon belül gyógyuló testi ser- _  _  . ,
tést szenvedett, miért is vádlottat a kön- O I eI I eI I hI I eI I sI I eI I hI I sI I sI I s] apolusra, mit számtalan elismerolevellel
nyű testi sértés vétségében bűnösnek ki- щ bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Droge-
mondani s tekintettel büntetlen előéletére I I Í i IQÜUUÍISflitÓO u  riákban, Illatszer és fodrász üzletekben
beismerésére és a nejét ért bántalom miatt f  I I IŰII I I  11ClЦI lU u “ OZ 80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan
felette ingerült kedélyállapotára mint eny- J  ® hatású női kézápolószer a Bergmann

szüksftesM SM  is  fali lámpák тю,Мще, ,„«,y
fizetésére kötelezni kellett; miután azon- V a la m in t  BZ ÖSSZeS IdeVdfiŐ ban 70 fillérért mindenütt kapható, 
ban vádlott által előadatt körülmények -----------------------------------------------------
különös méltánylást érdemlők ez alaposan cikkek kaphatok J Könyvkötői műhelyemben 2
feltehető, hogy vádlott újabb büntetendő RFIID И Н ГЛ  П<гЫЛкйМ •  #
cselekményt elkövetni nem fog, a kisza- DEHK IIUUU UZieitSDtSlb ф m indenféle e s z a k m á b a  •
bott büntetés végrehajtása felföggeszten- #  r r . M Ф

I  dönek találtatott. IbM s I I s ] [ s] [ s ] | Í 1 [ s] [ ö] [ e] [ s] [ s] •  vaS° m unka ia tok  a le g -  •
Kevevára 1912 évi decemb. hó 16-án. ---------------- ----- ------------------------------ •  n a g y o b b  szakérte lem - •

Kapp János s. k. kir. jbiró, I I I I E I l l l l i i i i i  g |  •  mel e lk é sz ítte tn ek . •

a kiadmány hiteiéül 5  R  l l  t  О  Г .  = =  ■ *  überlauter Róberttá. •
Steinwasser Ernő H --------  ^  U  1  U  1  1 - -----  ______ ____________________________
jbirósági irodatiszt. в  Dacára a rossz pénzviszonyoknak, ■ RÍÍThain iántnlr я Пппяп

--------- —--------------------------------------- -- В abban a helyzetben vagyok, hogy в  ÜUZHdJU JdldlUK d UUIIdlI.
1009/913 B. sz. в  mindennemű bútort, ebédlő, háló, úri- ■ Magyar kir. folyam- és tengerhajózási r. t.

П fplcpnp я király nevében I ® szoba, szalon, kastély, szanatórium ■ Érvényes 1913. május l-étől.
ü Г ■ * В és penzió-berendezést В reggel e8te

mint íeJbbvíteT t s á g kl a Arva^János J  3 ICQelÖliyÖSebb Ш №  l  “ р L ^  “

vétség!' miatt a kevevárai kir. járásbiró- ® feltételek mellett ■ kedd és 7 251 síemendria I 6:15 csülörtök
Ságnál folyamatba tett bűnügyet melyben ■ száilithatok. Kérjen ingyen prospekt. 5  Penlek 7-4(0. é. Kevevára i. 545^ » m h .u 
a kir. járásbíróság 1912. évi dezember ho ■ . . . . . .  . ' . “ „ . ■ . n . , ,,. .. , . , , .16-án 1912 B. 763/2 sz. a Ítéletet hozott H Kroh lakasberendező, Budapest. щ d. e. 9 45 erk. Baziasrd indul d. u. 2 45 
a magánvádló részéről vádlott terhére _  = =  IV. Váczi-utca 8|v. ===== и  d. u. 310 érk. Orsóvá ind, reggel 6 00
súlyosbítás véget s a B. sz. 1 §-ának al- Nem bankhitel. VíltÓ П8Ш kell. ■ Báziásról indul a vonat reggel 3'23 8*42
kai mazása miatt bejelentett felebbezes Я В В В В В В В В  ■ ■ ■ ■ ■ B B  d. u. 1212 és 426 Temesvár felé folytan az alohrott helyen s napon tartott и  e  ™ ™ “
nyilvános tanácsülésében megvizsgálván a

№“k<̂  itéll; VASÚTI MENETREND.
A vádoltra kiszabott pénzbüntetést _ _  _ _  —

tekintettel ennek jegyzői állására s arra, o d a  1 1  P I I  P I I  9 1 *  Я .  Vissza
hogy a cselekményt az utcán tehát nyíl- w  ^  M B B  « «  Mm %á w  %Л w  Ml I  M it
vonáson és sok ember szem elül és főleg —............... -..—  — — ........ .—---------—................................. —
hogv a magánvádló mint elemi iskolai Vv. Szv. Vv. Szv. Szv. Vv.
igazgató tanító által a templomból vissza- 5614 5602 5612 5601 5603 5611
kisért tanítványai szemelátára követte el I.—Ш. I.—III. I.—III. I.—III. I.—III. I.—III.

-  n r  I“ П Г  Jífogházra átváltoztatandó 70 ( hetven ) — 6 2 ind- Temesvár-Józsefváros . ■ érk. 9 12 - 8
korona, a mellékbüntetés pedig 3 ( három) goo gas goa jnd Versecz (vend. . . . érk. (>|я 934 « 5":|
napi fogházra átváltoztatandó (30) кого- 5„ c, g,4 6=« Temesvajkócz . . . . 63‘ 9” |  4"
nara felemeli s ezzel a részben változta- < \ S
tással a kir. járásbíróságnak Ítéletét egyéb 5 s  9 * 6 H om okszi..................  6 9 |  4*
felebbezett részében indokainál fogva 55(! 3 935 7 08 Temesmiklós . . . .  60! 848 420
helybenhagyja. 60!) |  94 7 7 24 Nagykárolyfalva . . . 544 82!) g 403

Annak a bűnösséget megállapító és 622 g. fp00 73í) érk. Alibunár........................... ind. 532 817 ° 3r>1
nem felebbezett részét pedig nem érinti., Ц ” 7^ Z Z Z ~

A kiszabott pénzbüntetések vegre- _  g goo _  fnd. Torontálszóceány. . . ín(J> _  _  S go8
hajtásának a B. sz. 1 §. alapján v a l ó ______ |  ——------------------------------- ----------------------- ---------- ------------------^-------
feífügesztését azonban mellőzi, mert jelen 625 <s 1020 740 ind. Alibunár......................... érk. 5̂ 1 8t6 341
esetben figyelemmel a cselekmény elköve- 641 3 1038 goO érk. Petre . . . . . . .  ind. 515 800 £ 325
tésének mondjára s helyére oly különös —íjj— I 22 érk. Pancsova. Г  7 7 " .  . . 3̂  6̂
méltánylást érdemlő okok a melyek a l a p - ______ !------------ -— -------------------------------------------- ------------------------ ------------ _
ján a kiszabott pénzbüntetés végrehajtás — 10Г)8 815 ind. P e tre ........................érk. 500 — 305
felfüggesztésének helye volna egyáltalában __ Ц21 8H Leánykút.................. 439 _  214
fenn nem forognak. _  ^55 917 Homokos-Deliblát. . 4И — 216
Fehértemplom 1913. évi február hó 28. __ 1217 912 Hoinokbálványos . . 338 — yss

Popeszku Traján s. k. t. elnök. — 1235 1002 érk. Kevevára....................ind. 318 — 115
Kinaszevics Béla s. k. előadó. ----------- ------ --------- ---------------------------------------------- — ------------------------------

1913. julius 6._____________________________„ K E V E V Á R A “._____________________________5. oldal.



4 oldaL . K E V E V Á R A “,______________________________ 1913, julius 6.

Л*q5 és 4905/1913 tlkvi. szám. bíróságnak 1912 évi Sp. 10-1355 sz. vég- 6. A legtöbbet ígérő illetve vevő
4895 es 49U0/1 zése következtében Dr. Hajdú Frigyes te- köteles nyomban a bánatpénzt az általa

írVPIKI hirdptflrénvi kivonat. mesvára, majd Dr. Franki Sándor keve- ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi-
А1ШС51 IIIIUCIIIICIIJI h ü várai ügyvéd által képviselt áruforgalmi teni ha eme kötelezettségének eleget nem
A kevevárai kir. járásbíróság mint r. t. temesvári bej cég javára 101 korona tesz ígérete figyelmen kiviil hagyásával és 

tlkv. hatóság Klier Károly verseczi lakos 20 f. s jár. erejéig 1913 évi április hó 26 kizárásával a árverés nyomban folytatódik,
javára 573 kor. 98 f. tőke és jár. és még foganatosított kielégítés végrehajtás utján Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
felmerülendő költségek kielégítése végett le- és felülfoglalt és 4160 kor. becsült kö- részletben és pedig az elsőt az árverés 
az 1881 LX. t.-c. 144 és 187 és 1908 évi vetkező ingóságok u. m.: malacok, kuko- jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
XLI. 27 §-ai alapján és a 144 §-a érteimé- rica, morzsoló, kocsi, szikvizgyár nyilvá- alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- 
ben Encsa Steván delibláti lakos ellen a árverésen eladatnak. mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel-
fehérteinplomi kir. törvényszék területén Mely árverésnek a kevevárai királyi ári részlet után az árverés napjától járó
fekvő Deliblát községben és a delibláti járásbíróság 1913-ik évi V. 485/1 sz. vég- 5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
VI/620 és VI/690 lapsz. tlkvben felvett: zése folytán 101 kor. 20 f. tőkekövetelés adóhivatalnál lefizetni.

1. a delibláti VI/620 és VII/1050 lap ennek 1913 évi október hó 17 napjától 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
szám tlkvben felvett. járó 5% kamatai és eddig összesen 131 terhelő és az árverés napjától esedékes

186 hrsz. 283. 117. stb. hat. 1 hold korona 32 fillérben megállapított költ- adókat és illetékeket viselni és az ingat- 
800 n.-öl II o. szántó 1325 k. 50 f. becs. ségek erejéig alperes delibláti lakásán lan birtokába az árverés jogerőre emel- 

186 hrsz. 283 Ried stb. hat 1 hold leendő megtartására 1913 évi julius ho kedésekor lép.
300 n.-öl II. o. szántó 1320 k. becsárban. 15-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 8. A tulajdonjog a vételár és kama-
mint Klier Károly utóajánlata által Ígért kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók tainak teljes lefizetése után jogerőre javá-
összegben valamint II. a delibláti VI/690 oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ra hivatalból bekebeleztetni.
VII/458 lapsz. tlkyben felvett: 17 sz. ház érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 Kevevárán 1913 évi iunius hó 15 énés 400 n.-öl házhely 786 kor. 50 f. becs- §-ai értelmében készpénzfizetés mellett ^evevaran iuio évi junius no ío en.
árban. Mint Árdelyán Vikéntie delibláti a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be- Hajdú s. k. kir. albiró.
lakos utóajánlattevő által igéit összegben csáron alul is elfognak adatni. A kiadmány hiteléül,
az árverést fentnevezettek utóajánlati kö- Amennyiben az elárverezendő ingó- Adamov, kir telekkönyvvezető.
vetkeztében elrendeli s ezt valamint ennek Ságokat mások is le és felülfoglalták és __________ *
feltételeit a következőkben teszi közzé: azokra kielégítési alapot nyertek volna •лл.л. ,

A nyilvános árvers D e li b lá t köz- ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  1Му1111вГ.
ségházánál 1913 évi auguszt. hó 4 nap- értelmében ezek javára is elrendeltetik, a . ............
jának d. e. 9 órakor fog megtarta! ni jelen Kevevára 1913 évi iunius hó 20 án Az 'd° rov,dseSe,lel ,ogva **У utón
árverési feltételek mellett melyek úgy a v vara> evl Jumus no zu* an mondok búcsút szeretett vevőimnek és
tlkvi hivatalban mint D e l i b l á t  község- Orsó János, kir* bir. végrehajtó. barátaimnak.
házánál a hivatalos órák alatt bárki á l t a l -----------------------------------------------------  _ 0
megtekinthetők. 5006/1913 tikvi szám. P e ra  K‘ S ubotiCS.

1. A kikiáltási ar az utoajanlati összeg. , ------
alul nénffognak^ edadatni. " '° n hirdetményi kÍV0nat. Wegen kürze der Zeit sage ich allen

3. Az árverezni szándékozók tartóz- A kevevárai kir. járásbíróság mint me*neil Geehrten Kunden Gönnern und
nak az ingatlan becsárának 10 % -át kész- tlkv. hatóság Dr. Abpnyi Henrik kevevá- Freunden ein herzliches Lebewohl! 
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban rai ügyvéd által képviselt Gyukics Szve- p  u  Q
letenni. tozár és Jeremies Rada gályái lakosoknak *01 a  IV. öUDOtlCS.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél végrehajtatnak Gyukics Pálné szül. Bu- Kevevára.
meg nem jelenik. garszki Julianna gályái lakos végrehajtás ------------------------------------------- --------- —

5. Ha az árverésen az utóajánlelnak szenvedett ellen 276 kor. 40 f. tőke, ennek -ш
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanot 1913. március 15-től járó 5% kamata 56 Í j 1 I  О  Г 1  Л
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá- kor. 90 f. eddigi ezúttal 18 kor. 30 f.-ben |  J  J |
nittatnak. megállapitolt valamint a még felmerülen-

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő dő költség kielégítése végett az 1881 évi 3 drb 5 h n n an o s чу- п po p^ pc p« 
köteles nyomban a bánatpénzt az altala LX. t.-c. 144 és 146 §-ai alapján az alább d UIÜ- 0 « o n ap o s SZ^p egeszseges
ígért megfelelő vagyis 10 /0-ra kiegészi- körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli " — N  A  L A C Z "*“
leni ha eme kötelezettségének eleget nem és annak feltételeit a következőkben teszi * . . . lr  r
tesz a igerete figyelmen kívül hagyásával közzé : es egy igen  jo k o rb a n  levő
és kizárásával az árverés nyomban foly- 1. Árverés alá bocsájtatnak: Г. V E D M E U V A r c v
tatodik. , . A fehértemplomi kir. törvényszék Ö T E R H E K K O C S I
, ... , 7‘ ttz “J?bb a.rv,ertes költségéit a vevő terülentén fekvő Gálya község 456 számú elkö ltözés m iatt.
köteles fizetni az ígért vételáron felül. betétben foglalt következő ingatlanok : ____________________________________

S- Veví \ ukote es a . vételárat két А I. 622 hrsz. Kert a beltelekben _ _  _  .  -
egyenlő részletben es pedig az elsőt az 156 öl és 623 hrsz. Ház 144 öisz alatt № 1 1 й О | к | |  a  J  j L  “W I 
arveres jogerőre emelkerésétől számított udvarral a beltelekben 253 öl 883 korona Ш Г D  KZ1  D  К  ű O D #  
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól becsárban wm

... 2-Ezen nyilvános árverés a G á l y a  3 utcai szoba, konyha, folyosó, éles-

a kevevárai kir- adÓ<: d- 'e e Sorakor kamra, pince, mosókonyha és fás-

számiUatÜf 82 Ut°,SÓ réSZ'etben R .. , {íl10 lakás-
a hivatalos órák alatt bárki által m»gte- Közelebbi adatok kaphatok АпМП-

Kevevárán 1913 évi juinus hó 13-án kinthetők. „áh Házszám 140.
Hajdú s. k. kir. jbiró. , ti kikiáltási ar a becsar
» 1 . j . Ezen nyilvános árverésen a fenti --------------------------- --------------------------
A kiadmány hiteleid : íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető adatni, azonban a fenti ingatlanok közül #
— --------------------------------------az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok Л 1лл r , „ , .

058/1913 vegr. szám. a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok UlCSO К О П у У б к !
Ámrn«.Ar.: l » j  1 r Pe<% a kíkiáltásiár kétharmadánál _ _  . . .  . . .
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .  alacsonyabb áron nem fognak eiadatni. a z  Athenaeum konvularból

. T Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. az i n g a t ^ ^ b e c s t Ä  k é s k é n t  ™ ° berläuter ‘ féltí könyvkereskedésben
ГУ1 Vе .10,2 §‘a értelmében ezennel ben vagy ovadékképes értékpapírban a kaphatók Kevevára.
közhírre teszi, hogy temesvári kir. járás- kiküldött kezeihez leteni. а
" ' ' »» -  _ _____ ^  Ф Ф

Nyomatott überlau ter-féle könyvnyomdában, Kevevára.
Hk


