Nincs morál.
Az erkölcs megroppant. Ezt hall
juk mostanában széltében - hosszában.
Az erkölcsi rend, amely lehetővé
tette számunkra azt, hogy bizhatunk
ptyugodtan egymásnak a lelkiisme
retében, hogy megvolt a vagyonbiztosságunk, megvolt az a kellékünk,
hogy szabad családi vagy állami éle
tet élhetünk, az az erkölcsi rend meg
roppant. De aggodalmasan nézünk
ám egy olyan jelenség felé, amely
már azzal fenyegetőzik, hogy nem
csupán a gazdasági munka és vagyon
felosztás biztonságát teszi romló cél
pontja gyanánt, de már a természe
tet is kikezdi.
E jelenség nem tudjuk honnan
indul ki, de bizonyos, hogy szoros,
szerves összefüggésben van az erköl
csök hanyatlásával vagy mondjuk ki
világosabban, a felvilágosodottsággal.
A felvilágosodottságot azonban sie
tünk kijelenteni, nem lehet ok gya
nánt felhozni arra nézve, mintha az
T Á R C A .

Az országos népm űvelési egyesület
és a vidéki társadalom feladata.
Irta: Törkényi Arnold.
A mai korszellem azon felfogása,
hogy hosszú időre szóló és széles réte
gekre kiható eszméket csakis az érdekek
és erők egyesítése által lehet eredménye
sen megvalósitani: ismét egy nemes és
hazafias célú egyesületnek vetette meg
az alapját. A „népművelődési egyesület“
is azon számosok közé tartozik, melyek
szépen vannak kigondolva, kiválóan van
nak szervezve, de amelyek a vállalt fel
adatot csak úgy lesznek képesek megol
dani, ha a vidéki magyar társadalmak
zászlójuk alá tömörülnek. Az egyesületet
fenntartani, annak eszméit diadalra juttotni csakis a vidéknek, mint elsőrendű fak
tornak közreműködésével lehetséges.
Ez az egylet tuvalevően a nemzeti
ségi agitáció ellensúlyozása céljából ala
kult, s habár az politikai tendentiának,
látszik is, az egylet mégis teljesen meg
tartotta a — politika mentes, — tisztái*
kultúrális jellegét mivel .célját a kölcsönös

erkölcstelenség jelenségei éppen az
igazi műveltség — mert annak kell
jeleznünk a felvilágosodottságot —
közvetlen okai volnának. De van
közöttük összefüggés. Ezt az a szem
is észreveheti, amelynek tekintete
nem a felületen marad, hanem be
tekint mélyebbre, a cselekmények
lelki Rigójába. Nohát az erkölcsök
olyan elfajulása, amely az ember
életére veti magát, semmi összefüg
gésben nincs a felvilágosodás által
hirdetett eszmékkel. Bár az eszmék
a vagyonbiztonságot is a maguk ta
nítása körébe vonták, de éppen az
a szabadgondolat, amely tanítja a
vagyon keletkezését, avagy annak
egyik emberről a másikra való átszármazhatóságát, jiem fekfethot kü
lönös súlyt arra, hogy a tulajdon
szentségét hirdesse.
Itt főleg azonban a gyikosság el
fajulása az a tünet, amely felvilágo
sodás tanait, a meggyőződés minden
eszközével megtámad, azon egyszerű
oknál fogva, mert az nemcsak erkölcs,

de természetellenes is.
Ha mostanában föl-föl bukkan
egy-egy gyilkosság, igen gyakran
halljuk, hogy nem egyéb ez a szent
morál meglazulásánál és nem okozta
más, mint az a gyilkos tanítás, amely
nek éppen annyi köze a tett végre
hajtáshoz, akárcsak magának a gyil
kosnak. Nohát ez a szép korholó szó
nem áll. Nem áll azért, mert már
az első feltétel is hamis. Mert a régi
jó idők nem voltak jobbak e tekin
tetben a mostaninál. Sokkal gyak
rabban lehetett hallani. Aminek szin
tén megvan a magyarázata. A régi
időkben még mindig közelebb voltak
mint ma ahhoz az időhöz, amikor
egymásnak a leölése döntötte el,
hogy ki a vitéz.
Ez a kor az ő vandalismusát
átszármasztatta egy másik időre. Az
újabb generációban már némileg tom
pulva jelentkezik az a vadság, de
azt kiölni még a civilizáció legmaga
sabb fokán álló emberekből, népek
ből se tudja a morál.

harmónia létrehoszásával, s a nép felvilá köznép érzés világnak mélyreható meg
gosításával akarja elérni. Az ellentétek változásában találja: úgy bizonyára nem
elsimításában, nem az ellentétek harcában kételkedhetünk abban, hogy ez a vidéki
keresi győzelmét. S itt — bármily tárgyi magyar társadalom mindenütt felfogja is
lagos szeretnék is lenni — nem tudom merni azt a szerepet, melyet az egységes
visszafojtani örömömet azon, hogy nem nemzet kialakításában be kell töltenie, s
zetiségeink végre látni fogják, amint eb a nemzeti missiót, mely reá vár, feltétle
ben az egyletben határozott alakot ölt az nül el fogja vállalni. De ennek a kérdés
már gyakran hangosztatott elvünk, hogy nek megold isát nem is lehet más úton
mi őket nem tekintjük ellenségeinknek, elképzelni, mint csakis a vidék által. Az
hanem velük karöltve akarjuk nemzetünk ismeri leginkább a nép gondjlát és érzés
jövőjőt kiépíteni. Hogy az az egylet első világát, az reagál a legérzékenyebben an
sorban a vidékre van alapozva az a dolog nak legcsekélyebb modulációira; a helyi
természetéből következik. Ha minden te események minden fázisát csak a helyi
vékenység a központra hárulna, ha min intelligencia képes tényleg átérteni és azt
den munkát a központnak kellene elvé indítékaira visszavezetni, arra hallgat a
geznie, úgy hamarosan sok csalódás érné nép legszívesebben, az annak természetes
a vezetőket. A legszebb intenciók elleniz vezetője: vájjon lehe’.-e megfele’őbb ke
gatásnak tűnnének fel a nép szemében, zekbe tenni a nemzeti eszmék terjeszté
ami annál valószínűbb, mert a nép a cen sét, mint éppen annak a vidéki intelli
trumból küldött egyénekkel szemben min genciának a kezébe, mely a nép számára
dég bizonyos averzióval viselkedik. Ha a minden szellemi felsőbbséget képvisel,
vidéki társadalom le tesz arról a rég ide amelytől a nép minden szellemi emanájét múlt felfogásról, hogy evolutionális ciót vár. Amint beteget levelezés utján
tevékenységet csak a centrum fejthet ki, gyógyítani nem lehet: úgy azt a kort,
hogy országos jelentőségű ideakot csak melyet rossz akaratú emberek a népléleka központból lehet terjeszteni, ellenben be oltottak, csakis a vele való érintkezés
meggyőződik arról, hogy nemcsak képes, közben lehet gyökeresen kiirtani.
de teljesen nélkülözhetetlen azon nemzed
A vidéki intelligencia már helyzeté
munkásság közreműködésében, mely ered nél fogva is sokkal könnyebben veheti
ményét az ország jövő kifejlődésében s a fel a harcot a nemzetségi agitácioval
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Tetszés mellett ho-y utóbbit az énekkarnnk nlhóí elő kellett adni Különösen szép
„ak Ч М Д Д * “ só,ója Majd
e
rövidebb zenei concert után Abt:
7ene“-iével feiezte be az énnekkar
„Éjjeli z n j
j
a műsortNem vagyunk barátai a dicsérgetesINem vagyuuK иди\ \ 11 “
яЛ п(л,т
nek, de el kell ismernünk, « o g y a z епек
kar kitűnő szereplese meglepett. Nem mint,
at vártunk volna attól, hanem
ha io*szai vmium К vu
j ’ é
pusztán csak azért, mert.ennyit e 'тщgjem
voltunk elkészülve. Az első dalnal az ene
kesek legnagyobb részén meglátszott ugyan
Kef, legnagyu и i
» •
n| L n
a lampalaz hatasa, de ke
У .
precizitással, olyan tűzzel es lelkesedéssel

_ M t Д mennvit isznak a?embe7\
t
mennyit ?,• , u
rek. A borban, sorben, pálinkában nem
egyforma mennyiségű szesz van. A sörben
ВУ
У borban 10 — 14 százalék

Golgotám már végtai-végig jártam.
Hol büszke voltam ; . . magam megaláztam.
A te ajtód az utolsó állomás
Bárcsak megölne picziny ajkadról
Felhangzó gúnyos kacagás. . .
. . . Boldogan halnék meg.

í » . k e M hogy » —
■ “
» > *
gén viselkedő közönségünk nem győzte
elegge tapssal honorálni a kapott inuelvezetet. N i k o l a j e v i c s
főhadnagy, az
karmest >re igazan meg lehet elég edve a, Х Г 1 ^ т ! Г у е 1. Énekkarával rövid idő alatt olyat produkált,
hivntáso- Irnrmpíternek is dicsé’’ farina,térnék 1b dicse
retere vált volna. Meg is honorálta raracltságát kellően a közönség. A szépén síkérüft pl.ogramm végén mozi volt, utána pe-

2 p íL S b í
éfc “ v , „
£
erősebb pálinka is. Az alkohol a
sörbeii és Dalinkéban e<rv és
borban, sói Den es paimcan.m e у es
ugyanaz, különbség koztuk nincs Aki te
hát azt mondja hogy ö bort iszik mert
a bőrből többet iszik, mint a pálinkából.
Nem jutott testebe kevesebb alkohol, ha
faHler bort ivott> minlha helyette 1 deci
. м
» _ 0{r
paiinKat ivott уo.na т ^ в.
. A P«
Magyarországon csak 1650

Fábry Lajos.
— Mulatság. Mint lapunk múlt számában már megemlékeztünk, a cs. és kir.
28.-ik vadászzászlóalj altiszti énekkarának
mulatsága a legnagyobb siker jegyében
folyt le. Az esős idő dacárais oly látogatott volt az estély, hogy a Hoffmann szálló óriási terme is kicsinynek bizonyult. A
díszes közönség sorában ott láttuk ehrenwalli D o r o t k a Ágost alezredes, helyőrségi parancsnokkal és nejével az élén az
egész tisztikart családjaikkal, községünk vezető elméit és intelligentiáját teljes szambán,
A concertet a cs. és kir. 43 zenek. 28-ik vadászzászlóalj kapitányáról elnevezett Schnabel indulóval nyitotta meg. Majd az altiszti énnekkar Becker: „A kis templom“ és
és Schubertnek „Az éj“ című quartettjét
adta elő óriási tetszés mellett. Utána a
zenekar adott elő rövidebb concert darabokat, ezt követőleg psdig az énekkar

dig folyt a tánc reggelig
„ = Baleset, b i s t e a Jovan ol eves
csősz mar régóta epilepsziában szenvedett,
F. ho lo.-en epen körútját vegezte a ponyavicaparti Kuhn-fele mehesben. Visszajövet a meglehetősen meredek Ponyavica
part melletti ösvényén bandukolt, amikor
hirtelen ujbot megtámadta egy epilepsziás
roham es a Szerencseden ember a Ponyavicaba esett. A kornyékén abban az időben nem járt véletlenül senki es a magaval teljesen tehetetlen ember ott veszett
a vízben Holtestet csak orakkal későbbén
sikerült fellelni. ^
— Gyilkosság. E n g 1e r Ferenc helybeli béres vasárnap ott iddogált a Serbianac felé korcsmában. Már este felé járt
az idő, amikor L u n g a Jován 36 észténdős helybeli román parasztgazda szintén
betért a korcsmába. A verekedésről hires
ember az ott mulatozó Englerhez ment
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m^p burgonyából, gépek segítségével
tudtak szeszt gyártani. Az olcsó pálinkát
a munkások fogyasztották, ma is ők isszák
a legtöbbet.
Magyarországon évenként több mint
3 milnó hektoliter bort, majdnem másfél
millió hektoliter sört és kerekszámban 2
т[Ш hektoliter pálinkát isznak meg.
Ebből Magyarország minden lakosára
(beleszámítva a gyerekeket, leányokat és
asszonyokat is } Io n k é n t 16 liter bor, 7
iiter sör és 9 liter pálinka jut. De van
Északinagyarországon oly vidék is, ahol
minden embe rs 16 liter pálinka jut évenkjnk Csikmegyének például 114' ezer la
kosa és 3169 házi pálinkafőzőié van. Ha
a sör literjét 50, a borét 80 a pálinkáét
pedig 140 fillérbe számítjuk akkor Magyar
országon évenkint 600 millió koronát isznak meg. Németországban évenkint' 3080

jogok elismerését. Már pedig ha valaki
az egyik oldalon csak támadni, a másik
oldalon pedig csak dicsérni tud, úgy nem
a tárgyilagos felvilágositő, hanem a pártszembontból elfogult egyén benyomását
fogja kelteni. Ez az eljársomód fontos
elsősorban azért, mert már maga a tendencia is kizár minden pártszempontot, s
pusztán a nemzetiségekkel való megértésre irányul.
Hogy mennyire fontos a nemzetiségi
agitáciával szemben éppen a felvilágosító
politika, azt abból is láthatjuk, hogy mennél alacsonyabb szellemi nívón áll valaki
annál húzékonyabb, annál könnyebben
fogadja el a már egyszerű eseménnyel is
megerősített állítást igazságnak. Már pedig ha mi is igy teszünk, hogy egyirányban csak állítunk, a másik irányban csak
tagadunk, anélkül, ho^y egyúttal magyaráznánk is, akkor elő áll az az eset. hogy
nehéz lévén a két ellentét között a váfasztás — a nép oda fog húzni, hol szénvedélyeit keltik fel jobban. Ha nem igy
teszük akkor inkább leszünk képesek benne, a józan ész felülkerekedését előidézni ez pedig már maga is féleredmény.
Most még csak arról kell rövid képet
alkotnunk, hogy melyek azok a légterűiészetesebb és legcélszerűbb módok, melyek

segítségével ezeket az eszméket meg lehét valósítani.
Az egyesületek ma már oly pótolhatatlan tényezői a kultűréletnek, hogy nem
csodálkozhatunk, ha a legkülönbözőbb
célok elérésére egyesületek alakulnak,
Fontosak az egyesületek mert inig egy
részt biztosítják az egyénnek a közérdek
ben való fehasználhacóságát másrészt —
ami szintén nagy előnyük — aiakulatuknál fogva széles rétegekre bírnak kihatással s igy különös hivatottságuk van
minden fajta kultúr és nemzeti eszmék
terjesztésében. Az egyén legyen az bármily
tehetséges, vagy bármily tevékeny, ha egy
eszme szo’gálatába szegődik kétszeres munkát kell végeznie ha egyedül all, mintha
valamely egyleten van. Mert inig egyedül
ál va energiájának nagy részét az ellentétes gondolkodásunkkal való küzdelemben
kell elporazolnia, s annak csak a másik
részét képes azután céljai elérésére forditani, addig ha egyletben van sokkal könnyebb munkával érheti el ugyanazt, mert
egyletébe, mely közös eszme hatása alatt,
közös célért alakult, mindég bizton támaszkodhatik az ellentétes célnak elleni kiizdelemben. Dacára annak, hogy az egyesületi élet ma már minden irányban nagy
a á íyokat ölt, s azok nagy fontosságát

V isszatérés
V isszateres.
Tolvaj-m^dra nesztelen a leptem;
Ajtódon telve zörgetek
Eresez be édes . . Úgy eget a széfen.
Mit megjövendöltél, — beteljesedett.
. . . Visszatértem hozzád.

Biborpalástom elrongyolodolt.
Ugy-e, nagyot fordult a kerek ?
Koldussá vedlett álom királyod.
S homlokáról hiányzik a babér :
. . . Nevess hát ki, édes!
, с
л »•
Beteg testem forró láz emészti.
Lelkemre nagyon sok szeny tapadt.
Fehér ruhád szegélyére borulva,
Engedd. . . , hogy kisírhassam bánatomat
, . . A B .,
A.
A nagy magambabizde szerte foszlott. . .
Már nem ostromlom az eget,
Mikor letértem, akkor tudtam csak meg,
Hogy a boldogság Útja, feléd vezet.

szemben. Már maga az a természetes
érintkezés mely közte és a nép közt van
nagyon alkalmas módon használható fel
arra, hogy az a meggyőző és felvilágosító
szót magáévá tegye. Az agitátor hatalmasan kiszínezi mindazokat a körülményeket,
melyek állításának megerősítésére alkalmások. A felvilágosító munkának azonban
nem szabad az előbbi ellenkezőjének lennie annak nem, ha cáfol. El kell ismerni
azokat a hibákat, melyeket a nemzetisegek ellenünk jogosan felhoznak. De ha
igyekszik azokat indítékaira visszavezetni,
ha megrajzolja hozzá a hátteret, úgy a
nép bizalommal is fogja fogadni, mert
józan esze megmutatja neki, hogy tisztességes törekvésekkel találja magát szemközt. Igaz, hogy ez a munka sokkal hoszszadalmasabb, de bizonyára eredményesebb is. Ha az agitátor mindent sötét szinben fest és annak ki ezt ellensúlyozni
akarja, már nem szabad mindent aranyos
szinben feltüntetni, mert ezáltal csak az
érlieti el, hogy nép az előbbi antagonistájának tartja s azt hiszi majd, hogy a
^^.küzdelm éhez neki semmi köze. A
telvilágositó nemzeti, politika első és leglényegesebb kelléke az objektivitás; ez
pedig magával hozza úgy a saját hibák,
mint az ellenkező oldalon a természeti

amikor a fiatal gazda fenyegetésekkel
állott elő Engler tűrte egy ideig a fenyegetözést, majd türelmét vesztve ellökte
Lungat magatol, amire utóbbi oly dühbe
gurult, hogy zsebkesevel kiinetlenül oszszeszúrkálta Englert, aki a kapott sérüléтячпяп bele is halt Enírler derék
s kbe masnap bele ь nait. ь gier егек,

czorgalmas ember volt, s mar 39 ev óta
egyhuzamban a helybeli D e s p i n i t s
alkalmazásban A irvilkost a
családiul alkalmazásban, a gyit.co. t a
csend őrség vette pártfogásába, amíg inelto
fl t té ét
nem fogja kapni.

vona
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millió koronát költenek szeszes italre
Kétszer annyinál is többet, mint amennyi
be a szárazföldi és tengeri hadsereg ke
rül, négyszer annyinál többet, * mint
amennyibe a munkásbiztositás kerül és
Ötször annyit, mint amennyit népiskolákra
fordítanak. Európában a legtöbb bort
Franciaországban fogyasztják, évenkint
42 millió hektolitert: a legtöbb sört
Németországban, évenkint 67 millió hek
tolitert ; a legtöb pálinkát Oroszországban,
évenkint hat és fél millió hektolitert. Eu
rópában a legtöbb bort a francia issza,
fejenkint 108 litert egy esztendőben; a
legtöbb sört nem a német, hanem a belga,
fejenkint 211 litert, mert Belgiumnak
kevesebb a lakossága, mint Németország
nak és igy egy belgára több sör jut, mint
egy németre, a legtöbb pálinkát ugyancsak
nem az orosz, hanem a dán, fejenkint 14
és fél litert. Legmértékletesebb egész Eu
rópában Norvégia. Ott átlag minden 15
ezer emberre jut egy pálínkamérés, de
van olyan város is, ahol egy sincs, mig
Franciaország némely vidékén minden 25
Belgiumban pedig néhol minden 14 lélek
re jut egy pálinkamérés. De meg is lát
szik a norvégeken s józan élet eredménye.
Évről-évre szálasabb legények kerülnek
náluk sorozás alá, mig Franciaországban
évről-évre véznábbak, apróbbak. Egész
Európában ( leszámítva a balkáni orszá
gokat : Szerbiát, Romániát, Görög- és
Törökországot, ahonnan nincsenek adataink
évenkint megisznak 110 és fél millió
hektoliter bort, 180 millió hektoliter sört
és 19 és fél millió hektoliter pálinkát,
összesen 21 milliárd korona árát. Az egyes
államoknak ebből az elfogyasztott renge
teg szeszes italból szép adójövedelmük
van, de a szeszadóban befolyt összeget
majdnem egészen kórházakra javítóintéze
tekre, börtönökre kell költeni, amelyeket
több mint fele részben az iszákos embe
rek töltenek meg.
= Cirkus. A vasárnap ideért cirkusz
már felszedte sátor fáját. A nemzetközi
birkózásoknak csak nem akadt elég nézője,
ami nem is csoda, mert publikumunk in
kább valami szép cirkuszi produktiókra lett

volna kiváncsi, mint holmi 2-3 óra hoszszáig tartó unalmas birkózásokra.
= Időjárás. A hét folyamán az idő
járás elég tűrhető volt. Az esőzés alább
hagyott, s csak egy-egy átvonuló ziva
tar aztatta fel itt-ott újból a talajt.
,
~ Vízállás. A Duna vize |tegnapóta rohamosan esik és mint a jelentések
ből megtudtuk a jövő hát folyamán még
nagyobb apadásra van kilátás.
— Choleragyanus megbetegedések.
Mint lapzártakor értesülünk a szomszédos
Temessziget községben több choleragyanús megbetegedés fordult elő A hatósá
gok a kellő óvintézkedéseket foganatosittották.
= Szabadság meghosszabitás. Az
aratás idejére szabadságolt katonáknak a
hadvezetőség rendeletileg megengedte,
hogy csak f. hó 30.-án kell visszatérniük
csapataikhoz.
— A „kevevárai“ Hubertus vadász
és vadvédő egylet tekintettel, hogy múlt
évben a rossz időjárás folyamán a vadászterületen a rókák mód felelt elszaporod
tak s pusztításuk kizárt dolog volt a f. é.
április 5-éni közgyűlésen elhatározta, hogy
a vadászterületen levő rókákát — a lehe
tőség szerint — kiirtja. E célból jutalom
dijat tűzött ki. Ha valaki egy fiatal rókát
juttat az egyletnek 1 k. 80 f. kap, mig a
vén róka 3 k-val díjaztatok. Ezen intéz
kedésnek köszönhető, hogy a mai napig
50 drb. fiatal s 3 drb. vén róka lett az
egyleti pénztárnál beváltva.
= Elfogott munkások. Péntek éjjel
a Bosnyákovics-féle dunai fatelepről nagymennyiségű épületfát sodort el az ár. Temesszigeti telefonjelentés alapján 6 mun
kás csónakkal a sziget alján megrekedt
fáért indult. A moravatorkolat örvényei
ben levő fát nem tudták kiszabadítani, és
az ár a szerb partra sodorta őket, ahol a
határőrök a munkásokat elfolgák és Szemendriára kisérték. Kellő igazolás után
a munkások a Szemendriai konzul útleve
lével még az nap visszatérhettek.

mindenki elismeri, mégis vannak sokan
kik félreértik a tagok működési szerep
körét. Le kell már egyszer tenni arról a
tévhitről, hogy a nemzeti szellemet ter
jeszteni vagy kultúrmissiót teljesíteni, csak
is népgyüléseken illetve a felovasó szék
ben lehet Ez sajnos ma már annyira be
le élte magát sokaknak gondolkodásába,
hogy az eszmék terjesztésének ezen mód
ját nem is annyira önmagukért, mint
inkább a saját érvényesülésük kedvéért
kultiválják. Ha vannak kullúreszmék,
melyeknek terjesztése, ha van nemzeti
törekvés, melynek megvalósítása ezen az
úton vajmi nehezen remélhető: úgy az ki
zárólag a magyarságnak az a régi
igyekezete, hogy az ország fejlődésére oly
káros nemzetiségi agitáció hatását komoly
felvilágosító munkával lerontsa. Az egye
sület megmutathatja az irányt melyen
haladni kell, erkölcsi és szellemi támoga
tásban részesítheti híveit, de cselekedni, a
munkát végrehajtani az egyesnek kell az
egyessel szemben. A népgyűlési szónok
nak egy hatalmas fegyvere van, felkelteni
a szenvedélyeket. De ebben a munkában
igazán nincs szükségünk lelkesedésre mely
hamar felébred, hogy azután hamar el is
tűnjék. Eredményt csakis akkor várhatunk
ha bele olvadunk a népbe s ott hossza-

dalmas munkával ugyan, de egyesekben
igyekszünk felfogásunknak híveket szerezni
A népmüvelődési egyesület minden
esetre nagyszerű eszmék megvalósítását
tűzte ki céljául; de ezen cél elérésében
nem mint alakulat együttesen, hanem a
tagoknak külön külön kell munkálkodniok,
ha fiaskót nem akarnak vallani hazafias
igyekvéstikkel. A gyűléseken elhangzó
előadások mindenesetre nagyon aikalmasak
arra, hogy a tagok felfogását és tevékeny
ségét irányítsák, de illuzoriassá válnak,
ha csak ezen az úton akarják az ellenünk
irányuló gyűlölet helyébe a kölcsönös
megértés!: hozni.
Ha lehet kilátásunk, hogy ezt az
eszményi állapotot valaha elérjük, ha lehet
reményünk, hogy országunkban az időn
ként felhangzó elszakadási vágyak végleg
elnémuljanak, s ha hihetjük, hogy az
ellentétek elsimulásával ezredéves hazánk
végre megfogja találni a boldogulás útját:
úgy ezt joggal csakis akkor tehetjük, ha
a vidéki magyar társadalom minden egyes
tagja teljesen átérezve vagy nemzeti hiva
tását képes lesz felfogni, hogy ő ebben a
Olcsó könyvek!
nemzeti munkában oly hatalmas tényező
az
Athenaeum
könyvtárból
vé alakul, kinek minden tevékenységét az
egységesen kialakuló nemzeti állam fogja az Oberläuter - féle könyvkereskedésben
kaphatók Kevevára.
hirdetni.

4145/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság Dr. Ghelner Jenő kevevárai ügy
véd által képviselt Lazarovics János ke
vevárai lakos végrehajtató javára Maximovics Daniján gályái lakos végrehajtást
szenvedett ellen 68 kor. tőke, ennek 1910
évi október hó 20-tól járó 5% kamata
29 kor. eddigi ezúttal 12 kor. 30 fill.-ben
megá lapított valamint a még felmerülen
dő költségek kielégítése végett az 1881.
évi LX. t. ez. 144 és 146 §-a alapján az
alább körülirt ingatlanokrs az árverést
elrendeli s ennek feltételeit a következők
ben teszi közé :
1. Érverés alá bocsáttatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő
Gálya község 756 sz. betétben foglalt
következő ingatlanok :
A I. 757 hrsz. Mocsár a beltelekben
161 n.-öl és 758 hrsz. 19 ölsz. a udvarral
a beltelekben 539 n.-öl 9 kor. becsárban.
A f 753/1 hrsz. Szántó a beltelekben
52 n.-öl 9 kor. becsárban.
A f 753/2 hrsz. Szántó a beltelekben
236 n.-öl 39 kor. becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés a G á 1у a
községházánál 1913 évi augusztus hó 6
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, mdyek úgy a tlkvi
hivatalban mint G á l y a községházánál
a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.
3. A kikiáltási ár a becsár
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül
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 0/0-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénzt az általa
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
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 ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
adóhivatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.
8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.
Kevevárán 1913 évi május hó 16 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.

1913. Julius 20.

„К EV E V Á R A “.

4. oldal,
5443/1913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetmény és feltételek
A kevevárai kir. járásbíróság mint
tlkvi. hatóság Dr. Franki Sándor kevevá
rai ügyvéd által képviselt Gruby Ignácz
pancsovai lakos végrehajtatnak Boskovics
Emilia delibláti lakos végrehajtást szen
vedett ellen 132 korona 96 f. tőke, ennek
1913 március 21-től járó 5% kamata 66
korona 90 fill, eddigi ezúttal 16 korona
30 fil.-ben megállapított, valamint a még
felmerüleudő költségek, nemkiilöinben a
csatlakozás kimondásával Miucza Marko
delibláti lakos javára 339 k. 36 fill, tőke,
ennek 1913 február 8-tól járó 5% kamata
és 62 k. 90 f. költség, ugyanaz javára
65 kor. tőke, ennek 1912 julius 16-tól
járó 5% kamata és 31 korona költség
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez.
144 és 146 §§-ai alapján az alább körülirt
ingatlanokra az árverést elrendeli és annak
feltételeit a következőkben teszi közzé:
1. Árverés alá bocsájtatnak : a ftemplomi kir. törvényszék területén fekvő
deliblát község VII/1159 sz. tlkvben fog
lalt következő ingatlanok: 178 hrsz. 184.
550, 177, 179, 180 hat. 1 hold 270 n. - öl
szöllő 914 korona becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés Deliblát
községházánál 1913 évi szeptember hó 24
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni
jelen árverési feltételek mellet, melyek
úgy a telekkönyvi hivatalban mint Delibl
községh. hivatalos órák alatt bárki által
megtekinthetők.
úgy a tlkvi. hivatalban mint Homokos De
liblát Hbálv. községházánál 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 1070-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 kiegásziteni ha
eme kötelezettségének eleget nem tesz
7. Vevő köteles a vételárat 2 egyerjlészletben és pedig elsőt az árvés jogerőő
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.
8. Vevő köteles eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetéket viselni és az ingatlan
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.
Kevevára 1913 évi julius hó 3 - án
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.
A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
453/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881

évi LX. t.-c. 102 § - a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir.
törvényszéknek 1913 évi 11599 számú
végzése következtében Dr. Franki Sándor
ügyvéd által képviselt Petrovics A Pál
javára 150 korona s jár. erejéig 1913 évi
junius hó 20 án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 721
kor. becsült következő ingóságok, u. in.:
bntorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kevevárai kir.
jbiróság 1913 évi V/670/1 számú végzése
folytán 150 korona tőkekövetelés, ennek
1913 évi március hó 9 napjától járó 6%
kamatai, és eddig összesen 81 kor. 12 f.
biróilag már megállapított költségek ere
jéig, Delibláton alperes lakásán leendő
megtartására 1913
évi julius hó
26 napjának délelőtt 10 órakor határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi
LX. t. ez. 107 és 108§-ai értelmében
készpénz fizetés mellett a legtöbbett ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is
elfognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták
és azokra kielégítési jogot nyertek volna,
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. julius hó -10 ik napján.
Gurits Lajos, kir. jbir. végr.
4225/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság dr. Lekics Illés kevevárai ügyvéd
által képviselt Pancsovai népbank végre
hajtató javára Dr. Bozseszki Milán ügy
gondnok által képviselt Löchel János
végrehajtást szenvedett ellen 2600 korona
tőke, ennek 1912 évi deczember 12-től
járó 8% kamata 223 korona 34 fillér ed
digi továbbá 2400 kor. tőke, ennek 1912
október 1-től járó 8% kamata 217 korona
34 fill, költség; 1000 kor. tőke, ennek
1912 évi október hó 1-től járó 8% kam.
és 130 kor. 25 fill, költség és végül 600
kor. tőke, ennek 1912 október 1-től járó
8% kamata-és 105 kor. 34 fill, költség;
ezúttal 138 kor. 30 fill.-ben megállapított
valamint a még felmerülendő költségek
nemkülömben a csatlakozás kimondásával
Klein Dénes és trsa cég javára 1510 kor.
81 fill, tőke, ennek 1912 évi szeptember
30 tói járó 6 0/° kamata és 78 kor. és
40 fill, költség; ugyanaz javára 1689 K.
19 fill, tőke, ennek 1700 K. tőke után
1913 évi január hó 13 ától járó 6 0/° os
kamata és 195 K. 70 f. költség kielégíté
se végett az 1881 évi LX. t. c. 144 és
146 § - ai alapján az alább körülirt ingat
lanokra az árverést elrendeli s annak
feltételeit a következőkben teszi közzé.
L Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő
Homokos község.
1881 sz. betétben foglalt következő
ingatlanok:
A t 462 hrsz. Ház 727 öisz a udvar
ral a Lehelekben 591 n.-öl 7s része 800
kor. becsárban. A t 2568 hrsz. Színtó a
Hegy I. dűl. 245 n.-l'l */k része 10 korona
50 fill, becsárban. A + 3636 hrsz. Szántó
az I. dűl. 3 hold 1099 n.-öl l/2 része 252
kor. fill, becsárban. A t 3872/í hrsz. szán- j
tó a II. dűl 2 hold 141 n.-öl */8 része 196

kor. becsárban- A f 4338 hrsz Szántó a
II. dűl. 1 hold 1425 n.-öl 1/2 része 129
kor. becsárban. A f 4617 hrsz. Szántó a
II. dűl. 1 hold 1576 n.-öl 1/2 része 126 kor.
becsárban. A *j* 4869 hrsz. Szántó а III.
dűl. 1 hold 90 n.-öl 1/2 része 72 korona
becsárban. A f 5304 hrsz. Szántó а III.
dűlőben 1 hold 274 n.-öl 1/2 része 80 k.
becsárban. A f 5903 hrsz. Szántó а IV.
dűl. 3 hold 645 n.-öl 1/2 része 233 kor.
becsárban. A f 5903/2 hrsz. Szántó а IV.
dűlőben 850 1/2 része 36 kor. becsárban.
2. Ezen nyilvános árverés a Homokos
községházánál 1913 évi augusztus hö 9
d. e. 9 orakor fog megtartani jelen árve
rési feltételek mellett, melyek úgy a tlkvi
hivatalban mint Homokos községházánál
a hivatalos órák alatt bárki által megte
kinthetők.
3. A kikiáltási ár a becsár
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok
pedig a kíkiáltásiár
kétharmadánál
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.
5. Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénzt az általa
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem
tesz ígérete figyelmen kiviil 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 ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó
5°/o kamatokkal együtt a kevevárai kir.
adóhivatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.
8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.
Kevevárán 1913 évi május hó 19 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.
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В Dacára a rossz pénzviszonyoknak,
В abban a helyzetben vagyok, hogy
В mindennemű bútort, ebédlő, háló, úriВ szoba, szalon, kastély, szanatórium
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és penzió-berendezést
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a legelőnyösebb fizetési
feltételek mellett

JJ szállíthatok. Kérjen ingyen prospekt. *
В Kroh lakásberendező, Budapest, щ
щ
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IV. Váczi-utca 8|v.
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Nem bankhitel,
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Nyomatott az Ob H äuter-féle könyvnyomdában, Kevevára,
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Váltó nem kell. ш
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