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Villany világitásunk.
ónapja, hogy Kevevára 

utcáin Éigyúltak először a villanylám
pák ;J tél hónapja, hogy az első igazi 
esti korzó kezdetét vette.

Két hónap nagy idő. Két hónap 
alatt nemcsak mi, hanem a kevevá- 
rai publikum is megalkotta már a 
véleményét, kritikáját az utcai vilá
gításról, úgyhogy jelen cikkemben 
nemcsak a mi, hanem a közönség 
nagy hányada nevében is foglalkoz
hatom a kérdéssel.

A villanyvilágítás általában jó 
benyomást tett a publikumra. Min
denki örült, hogy végre már este, 
sőt — ami pedig Kevevárán a fő — 
éjjel is látni az utcán hogy végre 
egy uj, egy kedves szórakozással 
akad több: Az esti séta, az esti korzó.

De mindamellett, hogy különö
sen a Ferenc József sugárút kivilá
gítása nagyon pazar, s bármely vi
déki kisebb város utcai kivilágítását 
nagyon is felülmúlja, nagy csalódást 
okozott az a körülmény, hogy ívlám
pa egyáltalában nincsen és belátható 
időn belül valószínűleg nem is lesz.

T Á R C A .
---—

Háború után és előtt.
Levél a Balkánról.

Yranja, július közepén.
Itt ülök egy szomorú török kávéház 

előtt, ahol az emberek csupa agg és harc- 
képtelen, egymásra néznek és a pillantá
saikkal kérdezik, hogy vájjon ki lehetek i 
Jól öltözve, innen a negyvenen: igazság 
szerint ott kint kéne lennem a harctérén. 
Rohamot vezényelni; vagy az agyút to- 
meggyilkosságra igazítani, vagy lekerittet- 
ni az ellenséget. Összesúgnak az emberek: 
Meglehet, hogy kém, vájjon a bolgárok 
kémje. De látják, hogy a pincérrel a si- 
ketnémák jeleivel érintkezem és eltalál, ak 
menten, hogy angol haditudósító vagyok 
és hidegen szemlélem az о nagy vilagtor- 
téneti eseményeiket onnan a határról, a 
közelről, a háború színteréről.

Eirv öreg pap, latin szövegű testa- 
mentumába elmélyedve ül az egyik sarok
ban. Odamegyek hozzá es tisztessegtudon

Igaz, hogy 2-3 ívlámpa kezelése és 
rendbentartása miatt egy külön 
embert kellett volna tartani, de ha 
már a villanyt a község megcsinálta, 
meghozhatta volna korzozó közön
ségének ezt az áldozatot is, vagy 
legalább megtehette volna, hogy mint 
arról annak idején állítólag szó is 
volt, a két szemben lévő villany- 
oszlop között kifeszitett dróton bizo
nyos meghatározott távolságban 1000 
gyertyafény ü tej üveggel burkolt lám
pásokat helyez el. Az egész korzóra 
5, legfeljebb 6 ilyen lámpás lett 
volna szükséges,hogy a leggyönyörűbb 
fényben tündököljön a centrum. Ez 
nem lett volna oly m költséges, mint 
az ívlámpák és teljesen pótolta volna 
azokat. Ezt a kis áldozatot igazán 
meghozhatná a község utólag is á 
közönségnek.

Egy másik szépséghiba az, hogy 
a lámpások egy kissé távol esnek a 
járdáktól és inkább a kocsiutat vilá
gítják meg. Azonkívül pedig helyte
len volt, mindkét oldalon a lámpa
tartó oszlopokat szembe helyezni. 
Váltakozva sokkal jobban oszlott 
volna meg a fény.

köszöntöm. Angolul kérdezi, hogy milyen 
nemzetiségű vagyok és amikor megmond
tam, hogy hazám Magyarország, elkezd 
velem magyarul beszélni. Deákéveinek egy 
részét — úgymond — Aachenban, Német
országban töltötte, ahol két magyar teoló
gus is tanult. Nagyon megkedvelték egy
mást és a magyar fiúk kollégájuk tiszte
letére megtanultak szerbül, mig a szerb 
deák a magyar nyelvet sajátította el. Az 
agg lelkiatya pedig mesélt szomorú apró
ságokat a háborúról.

A b a 1 к á n i a s s z o n y .
Ristovác és Paterica között húzódik 

a Banjszka patak. Két patericai gazdál
kodó Juon, a másikon Kasper kis birlo- 
kocská’a. öregek voltak mindketten. Joli
nak katonaviselt fiát, Pávelt behívták a 
háborúba. Az alatt a Pável kis gyerekére 
Rica a Kasper leánya vigyázott, mert a 
katona felesége a Pável bevonulása előtt 
egy héttel meghalt. A gyereket nagyon 
a leány szivére kötötte az özvegy ember. 
Azt mondta neki:

llica, meglátod, a jó Isten is megse
gít és talán csak egy golyóval jövök vissza

Egynéhány kisebb hiba is csúszott 
bele a tervezetbe. Így az Erzsébet- 
ligetben egyetlen egy lámpás nincsen 
és az esti korzó terén belül eső 
piactér nincsen annyira kivilágítva 
mint az kívánatos volna, ott legalább a 
kút táján és a Dr. Knezsevics - féle 
ház előtt kellene még egy-egy lámpás, 
hogy ez a tér a környezetbe kellően 
beleüljék. A vasút felé vezető úton 
is bátran lehetne egynéhány lámpás
sal több, úgyszintén pedig egyes 
mellékutcában is.

Ezeken a dolgokon igazán lehet
ne segíteni. Egy 5-6 ilyen 1000 
gyertyafényű lámpa a korzón feles
legessé tett volna ott legalább is 
egy 50-60 kis lámpást, mert akkor 
a mostani éjfélutáni váltakozva álló 
világítás elegendő lett volna a 
Ferenc Józsen utcán, míg a felesleges 
égőtestekkel a mostani apróbb hiányo
kat lehetett volna pótolni.

No de így is eléggé meg vagyunk 
elégedve a világítással, csak még- 
egyszer hangsúlyozom: Kár, hogy 
legalább egynéhány nagy lámpás 
nem ég a korzó menti útvonal fölött.

(~r.)

hozzád. Ezt a golyót kiveszik a doktorok 
a lábamból és megint olyan nyalka ember 
leszek, mint amilyen legény koromban 
voltam.

„Eljosz e akkor hozzám feleségül ? “
„Hogy elmegyek-e, felelte a lány, 

hiszen ha nem jönnél vissza, akkor a kis 
gyereked fölnevelésére szánnám az élete
met.“

Pável nem tudta, hogy miért olyan 
áldozatkész a leány; soha közöttük nem 
volt olyan barátság, amely erre késztet
hette volna Ilicát. De a lány megadta rá 
a választ:

„Nohát, tudd meg, hogy ez azért 
van, mert én nem akarom, hogy ti férfi
ak azt mondjátok, hogy nálunknál áldo
zatkészebbek, külömbek vagytok. Én is 
ki akarom venni a magam részem a hon
foglalásból. És ha az életeddel fizetsz, 
akkor én azzal tizetek, hogy egy idegen 
asszony fiát nevelem föl a hazának.

— Lássa —, mondta az ősz pap, — az 
olyan népet, ahol ilyen nagy még a nőben 
is a hazaszeretet, nem lehet olyan könnyen 
tönkretenni.
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A temesszigeti cholera.
Hatóságaink erélyes fellépésének 

és körültekintő munkásságának úgy
látszik megvan a kellő sikere. Odaát 
Temesszigeten múlt hó 25-e óta újabb 
choleraeset nem fordult s elő, így re
mélhető, hogy a vész Temesszigeten 
nem fogja újból felütni a fejét. A két 
beteg közül B e s e n y á k  Hadika 60 
éves asszony f. hó 27-én meghallt 
és igy most már csak egy cholerás 
van még a községben Cons t ant i n  
Angelina 50 éves cigányasszony. Utób
bi azonban annyira jobban van már, 
hogy felépülése több mint biztosra j 
vehető. Szegény asszonynak külön
ben 8 gyermeke van és igy felgyó
gyulása valóban áldást jelentene a 
nyomorúságos családra, Tér у Ödön 
minist, osztálytanácsos közegészség- 
ügyi főfelügyelő most is még nap
nap után látogat át a szigetre és sze
mélyesen győződik meg az utasítások 
betartásáról.

Több napilapban az a hir jelent 
meg, hogy Temessziget község viz 
alatt van. A hir nem felel meg egé
szen a valóságnak, amennyiben ma
gát a községet az ár eddig megkí
mélte és a viz épen csak a község i 
széléig emelkedett. Igaz nem sok ] 
hijja már, hogy az alsó utcákat el 
ne öntse az ár, de arra úgy látszik 
már nem kerül a sor, amennyiben 
összes folyóink apadóban vannak. Vi
dékünkön a kulminátió alighanem, ma 
vagy holnap lesz, mig keddre már a 
viz esése várható.

Népitélet.
Azután egy másik dolgot mesélt az

öreg.
Most pedig — majd, — olyan esetet 

mondok el, amiből kiderül, hogy a szerb 
népből még nem pusztul ki az a vadság, 
amely csak kultiválatlanoknak a sajátsága. 
Még a háború legelején, amikor a négy 
királyság egyesült a török uralom inegse- 
misitésére, történt, hogy egy félénk szerb 
fiú, mielőtt még egyáltalán behívták volna 
katonának, egy éjszaka a falujából, Rab- j  
rovóból megszökött. Gyalogszerrel ment j 
Golubácsig, hogy ott a Dunán átkeljen és 
a monarchia területén élvezhesse a nagy j 
szabadságot. A holdvilág fényénél össze- ; 
tákolt magának egy tutajt és azon hasra | 
fekve, a két kezével evezni kezdett a 
Duna másik oldala felé. Már a folyam 
partjától vagy húsz méternyire lehetett, 
amikor egy szerb pénzügyőr észrevette. A 
finánc előbb kiáltani kezdett utána és 
amikor a figyelmeztetésre a szökevény 
még inkább meggyorsította az evezést, 
akkor lövöldözni kezdett rá és minden 
lövés után még ezt a biztatást is kiáltotta 
utána :

Gyere vissza nem lesz semmi bán- 
tódásod, ha még most visszatérsz. De jaj 
neked, ha ép bőrrel jutsz át a túlsó part
ra, az osztrákok kiszolgáltatnak és itthon 
akasztófán fogsz csüngeni. Gyere vissza, 
még idejekorán!

A szomszédos szerbiai Szemen- 
drián is felütötte már fejét a caolera. 
De veszéllyel ránk nézve nem nagyon 
lesz, amennyiben f. hó 1-én a Sze
meiül ria — ke ve várai helyihajó köz
lekedés és csónakforgalom a további 
rendelkezésig be lett tiltva, egyben 
pedig közhírré tétetett, hogy a ti
lalom ellen vétők 200 korona pénz- 
büntetéssel sújt tatnak.

A helybeli hajóállomáson szigo
rúan őrködik a kirendelt járványor
vos és az utasok mindannyian ellen
őriztetnek. Bechnitz Sándor vm. fő
orvos egynéhány nap óta járja mára 
du namenti községeket, hogy meggyő
ződést szerezzen a kiadott óvó rend
szabályok betartásáról.

Szóval minden vonalon folyik 
még most is erősen a munka, és ha
tóságaink eddigi körültekintő, lelki- 
ismeretes fáradozása reményt nyújt 
ahhoz, hogy ez a rettenetes vész itt 
nem fogja megvethetni a lábát. 

_ _ _ _ _ _

A hajadon.
Ballada.

Zivataros, setét éjjel
— Iszonyúan dúlt kedéllyel —
Szőkehajú szép hajadon
Sirdogál a folyóparton. . .

Ott sír szegény három napja.
— Vőlegényét várva — várja,
Várja, várja — de hiába. . .
Hová lett — csák Isten tudja. . .

Halász volt az — s akkor éjjel
Zivatar dúlt szerteszéjjel,

A fiú a folyam közepén ugylátszik 
meggondolta a dolgot és csakugyan visz- 
szajött. A finánc átnézte alaposan a zse
beit, de semmi csempészett tárgyat nem 
talált nála. Mi okon vállalkozott hát erre 
a veszedelmes kalandra ?

„Bizonyára cigaretta volt nálad és 
azt megsemisitetted, vagy a vízbe dobtad“ 
rival t rá a pénzügyőr.

A fiú égre - földre esküdözött, hogy 
már hónapok óta nem volt cigarettája.

„Hát akkor miért akartál átevezni a 
túlsó oldalra ? “

A megszeppent legényke száján ki
haladt a végzetes szó:

„A katonas'g elöl akartam meg
szökni.“

Több nem kellett a szerencsétlennek. 
A finánc otthagyta az őrhelyét és a fiút 
vasra verve vitte a községházába.

Másnap mindenki tudott a szökési 
szándékról. A bűnöst ki vitték a közeli 
erdőbe. Először végigvssszőzték, azután 
minden asszony leköpte. A fához kötött 
fiúnak a fülét, az orrát és az ujjait meg
csonkították és végül egy kétfejű sast 
tetováltak a kínoktól elalélt fiatal ember j 
mellére. Amikor ezzel is készen voltak ! 
akkor előlépett egy idős férfi és ezt mondta ! 
neki:

„Most pedig átmehetsz az osztrákok- j
hoz ! “
így bünteti a szerb nép gyáva fiait.

Tombolt úgy, mi ma — javába’. . 
Akkor indult el útjára. .

Kis csolnakja nyilsebesen 
Siklott át az örvényeken,
Szelte szét a hullámokat 
És nemsokára — messze haladt.

Ekkor látták utoljára 
És arája azóta várja,
Azóta sír ő utána,
— Azóta nincs nyugovása. . .

„Hol vagy Imre! . . Hová lettél ?
— Megnémultál ? . . kérlek beszélj. 
Csak azt mond meg, kérlek, hol vagy?
— Kételyek közt Imre — ne hagyj !“

Mig ezt mondja, mig igy beszél 
Uj erővel tör ki a szél. .
Fákat forgat, hullámot hány.
— Remeg, fél a szőke leány. , .

És im ! — Ott fehér habon,
Mit nem lát a szép hajadon! ?. . .
— Ott a csolnak. . . benne Imre. .. 
Evezőt tart mindkét keze. . .

Evezőt tart — és eltűnik —
Csak néz a lány, majd felugrik 
És vadul rohan be vízbe,
Be — az árnak közepébe. . .

Belerohant — de hiába ! . . 
Elragadta a viz árja. . .
Elragadta. . . el is vitte . . .
De szegényt — boldoggá tette !

Iksz.
=  Személyi hírek. Ferenczy Sándor 

alispán és Dr. Bechnitz Sándor m. főorvos, 
miután a Temesszigeten megtett óvintéz
kedéseket megtekintették, vasárnapon hajó
val visszautaztak Temesvárra.

Dr. Szigeti Henrik temesvári törvény- 
széki orvos a múlt hét elején községünkben 
tartózkodott.

=  Kinevezés. A vall. és közokt. 
miniszter W a g n e r  Eino helybeli áll. 
polgári fiúiskolái helyettes tanárt a pász
tói áll. polg. fiúiskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtanárrá nevezte ki.

— Halálozás. Dondarszky Sebő ny. 
kevepallósi tanító f. hó 29.-én 72 éves 
korában végelgyengülésben meghalt. Két 
fia és leánya gyászolja. R. I. P.

— Katonáink hadgyakorlatai. Kato
náink f. hó 4.-én több heti gyakorlatra 
indulnak. Az első állomásuk útközben 
Deliblát lesz, ahol a pancsovai vadászok
kal fognak gyakorlatozni.

=  Mulatság. A helybeli gör. kel. 
szerb egyházi dalárda hangversenye, mint 
azt már jeleztük, fényesen sikerült. Már 
este 9 órakor zsúfolva volt a központi 
szálló piros terme közönséggel. Fél tízkor 
vette kezdetét a hangverseny Bajics: Sze
relmi dal és Mokranjacz: Kecskepásztor 
című vegyeskarával. A férfikar majd Bi- 
nicski: Illés dala és Bajics: Hajnal című 
müvének az előadásával gyönyörködtette 
a közönségét, m g végül a vegyeskar Ba- 
jicsnak: A íürdcn és Az utón című da
rabját adta elő nagy tetszés mellett. Meg
szoktuk a szerb dalárdától, hogy mindig 
szépen és precisen énekel, s most is csak 
azt mondhatjuk róla, hogy valóban meg
érdemelte azt a sok tapsot és óvátiót, mely- 
yel a közönség ünnepelte. A koncertet 
tánc követte, mely a regyeli órákig tartott.

“  Búcsú. A helybeli román egyház 
búcsúja szombaton f. hó 2 - án folyt le
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nagy ünnepségek között. A román egyhá
zi és világi dalárda ez alkalommal hang
versennyel egybekötött estélyt rendezett 
a központi szálló piros termében. A jól 
sikerült concert programmja a következő 
volt: Ganca: Luceaferul sárii férfikar, 2 
Loanen: Doina Codrului soprausolo, 3.) 
Vidu : Nu - mi place és Imi place vegyes
kar ; 4.) Popa: visul meú és Suveniri 
de férfisoló, 5.) M - am suit la munte ve
gyes kar: 6.) Chinematograful színdarab 
Demetrhi Boscától. A szépen sikerült Prog
ramm után reggelig folyt a tánc.

=  Csatornázás. Napok óta szorgal
masan méregetik a kevevárai utcákat. 
Sokan már abbeli örömüknek mertek ki- 
fejézést adni, hogy nini, a villanyvilágítás 
után már villamos vasutat is fogunk 
kapni. A dolog ilyenformán bármennyire 
is sajnáljuk — nem áll, de mégis örülhe
tünk, mert a felmérések nem történnek 
hiába. Kevevára csatornázásának és asz- 
faltiroztatásának megbízott tervezői most 
készítik a jövő Kevevára útburkoltatási 
és csatornázási terveit. Bárha ezek a tervek 
mielőbb megvalósulnának is.

=  Athletikai verseny. A H. J. A. C. 
ma f. hó 3-án Homokoson saját pályáján 
ifjúsági athletikai versenyt rendez. A ver
seny kezdete d. u. 4 óra. Eldöntésre kerül
nek: 1. 100 yardos síkfutás 2. Magasug
rás. 3. 60 yardos ifj. síkfutás. 4. Távol
ugrás. 5. Súlydobás. 60 400 m. síkfutás. 
7. Junior távugrás. 8. 400, 300, 200, 100 m. 
stafétafutás. A versenyen mint értesülünk 
a helybeli K. J. A. C. több tagja is részt 
fog venni. Kiváncsiak vagyunk fiatal atlé
táink szereplésére. Mint értesülünk, az 
ifjúsági számok kivételével a többi szám 
bajnoki lesz. Szóval, most már lesznek 
bajnokaink is. A győztesek ezüst és bronz
éremmel lesznek megjutalmazva.

=  Ebzárlat. A község belterületére 
augusztus hó 1-étől kezdődőleg 40 napos 
ebzárlat rendeltetett el.

=  Büntetés. A Szerbiában fellépett 
cholera folytán a legszigorúbb határzárlat 
rendeltetett el. Aki mindezen tilalom da
cára azonban mégis át merne menni Szer
biába 200 korona pénzbüntetéssel fog 
sujtattni.

=  Szabászati tanfolyam. Mint lapunk 
egyik legutóbbi számában megemlítettük 
Hirsch J. szabász, az Európa szab. szabá
szati mód feltalálója helyben két hetes 
szabászati tanfolyamot létesített. A tan
folyamnak meglehetősen sok hal’gatója 
volt, akik mindannyian a legteljesebb 
mértékben voltak megelégedve a tanultak
kal. A módszer amellyel a szabász a 
mesterséget tanított a nagyon egyszerű és 
könnyen megérthető volt és bármilyen 
női ruhadarab az adott sémák alapján 
egyszerűen és nagyon pontosan volt elké
szíthető. Remélhetőleg szabónéink ezek 
után már nem liferálnak majd annyi 
elfuserált ruhát mint — sajnos — ezelőtt.

=  Országos vásár. A verseci orszá
gos vásár augusztus elsején kezdődik és 
tart augusztus 4 - ig.

=  Beszüntetés. A Szemendria-Keve- 
vára között közlekedő motoros helyi hajó 
forgalmát, úgyszintén az eddigi csónak
forgalmat is, hatóságaink további intézke
désig beszüntették. A beszüntetés oka 
a szomszédos Szerbiában grasszáló chole- 
rajárvány volt.

=  Vízállás. A Duna Kevevárán még 
emelkedőben van. A viz kulminátiója most 
Belgrad táján van, inig hétfőn idevárható. 
Mivel pedig mindenfelől apadásokat jelen

tenek az országból, hétfőtől kezdve az 
apadás itt is be fog állani.

[*] Nemzetközi város kiállítás Lyon
ban. Lyon város 1914 május elsejétől no
vember 14 - ig nemzetközi kiállítást rendez, 
amelyen a modern városra vonatkozó min
dennemű adat kerül bemutatásra. Helyet 
találnak benne a városok közegészségügyi, 
gyermekvédelmi, munkásjóléti intézményei, 
a városépítésre és rendezésre vonatkozó 
tervek, rendszerek és intézkedések. A kiál
lítás, melynek élén a franczia köztársaság 
elnöke áll, rendkívül nagyarányúnak Ígér
kezik. A temesvári kereskedelmi és ipar
kamara felhívja az érdeklődők figyelmét 
a kiállításon való részvétel előnyeire. A 
részletes feltételek és tervek a kamaránál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

[*] Vetőmagvak megjelölése. A me
zőgazdasági termékek hamisításának meg
akadályozása érdekében alkotott 1895. 
évi XLVI. t. c. értelmében ezeket a ter
mékeket tartalmazó zsákokon kötelezően 
megjelölendő a magvak milyensége, ere
dete és használhatósága. Nem mellőzhető 
ez a megjelölés akkor sem, ha az árú 
kereskedők között képezi a forgalom 
tárgyát, sőt abban az esotben sem, ha a 
zsákok valamely vetőmagvizsgáló állomás 
ólomzárjával vannak is lezárva. Az esetek 
legtöbbjében a lóhere és luczerna magva
kat árusító kereskedők mellőzik eme 
megjelöléseket. Ennélfogva a temesvári 
kereskedelmi és iparkamara figyelmezteti 
az érdekeltséget, hogy vetőmagvakat 
tartalmazó zsákjait az említett megjelölé
sekkel lássa el, nehogy kihágás miatt 
felelősségre vonassanak, illetőleg szigorú 
büntetéssel kényszerittessenek a törvény 
pontos betartására.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o m t e j  s z a p p a n

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

5461/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Bartulov Gáspár kevevárai 
ügyv. végrehajtatnak Dotrojevics György 
kevevárai lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 579 kor. 12 fill, tőke, ennek 1913 
évi január hó 24.-től járó 8°/0-os kamatai 
106 kor. 50 fill, eddig valamint a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
nemkiilömben a csatlakozás kimondásával 
a kevevárai 743/721.1911. 1928. sz. betét
ekben felvett ingatlanokra Regius Emil 
javára 64 kor. 70 fill, tőke, ennek 1911 
augusztus 9 - tői járó 5% kamata és 29 
kor. költség; ugyanaz javára 116 kor. 51 
fill, tőke ennek 1911 évi április hó 28-tól 
járó 5 %-os kamata és 48 kor. 90 fillér 
költség kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t. ez. 144 s 146 §-ai alapján az alább 
körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli

s annak feltételeit a következőkben teszi 
közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 743. 1721. 1837. 1911. 
és 1928. számú betétekben foglalt követ
kező ingatlanok :

1. a kevevárai 743 sz. betétben felv.
A I 1562 hrsz. Ház 478 öisz a ud

varral 150 n.-öl és 1563 hrsz. Kert a bel- 
telekben 128 n.-öl 7* része 913. kor. 50 f. 
becsárban.

II. a kevevárai 1721 sz. betétb. felv.
A f  3835 hrsz. Szántó a Ravnicze

bascse dűl. 1391 n.-öl egészben 119 kor. 
becsárban.

III. a kevevárai 1837 sz. betétb* felv.
A f  6909 hrsz. Szántó a Livade dűl.

5 hold 186 n.-Öl 7s része 310 kor. 50 f. 
becsárban.

IV. a kevevárai 1911 sz. betétb. felv.
A f  6773 hrsz. Szántó a Livade diil.

1 hold 340 n.-öl 72 része 161 kor. becsárb.
V. a kevevárai 1928 sz. betétb. felv.
A I. 5343 hrsz. Szántó 56 n.-öl és

5344 hrsz. Szántó 1298 n.-öl a Dzsomba 
dűl. 7* része 110 kor. 50 fill, becsárban.

Á f  5449 hrsz. Szántó a Dzsomba 
dűl. 1325 n.-öl 1/2 része 109 kor. 50. fill, 
becsárban.

A t  6774 hrsz. Szántó a Livade diil. 
1 hold 567 n.-öl 1/2 része 179 kor. 50 f. 
becsárban.

A f  7745 hrsz. Szántó a II. forduló 
Blizanicze dülőbenl223 n.-öl 1/2 része 72 
kor. 50 fill, becsárban.

A t  8783 hrsz. Szántó az I. forduló 
Blizanicze dűlőben 1260 n.-öl 1/2 része 
104 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a kevevárai 
kir. jbiróság árverés termében 1913 évi 
augusztus hó 25 napjának d. u. 3 orakor 
fog megtartani jelen árverési feltételek 
mellett, melyek úgy a tlkvi hivatalban mint 
Kevevára községházánál a hivatalos órák 
alatt bárki által megtekinthetők.

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

ingatlanok a 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 kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- 
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik.

7 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.

8. 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.

Kevevárán 1913 évi jul. hó 4 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető.



4. oldal. KE VE V Á R A “. 1913. augusztus 3.

504/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913 évi 13308 sz. végzése 
következtében a Dr. Bartulov Gáspár ke- 
vevárai ügyvéd által képviselt Nieder ös
terreichische escompte gesellschaft javára 
314 kor. 11 fill, erejéig 1913 július 19-én 
foganatosított kielégítése végrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 2080 koronára becsült 
következő ingóságok u. m .: bútorok, bol
tiáruk stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913. évi V 735/1 sz. végzése 
folytán 314 kor. 11 f. tőkekövetelés, en
nek 1913. március 16-tól járó 6% kamatai 
1/3 % váltódij és eddig összesen 90 kor. 
95 fillérben biróilag már megállapított 
költség erejéig Kevevárán lakásán és a 
bolti helyiségében leendő megtartására 
1913 évi auguszt. 11 napj. d. u.2 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

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

Kevevára 1913 évi jul. hó 27 napján.
Gurits Lajos kir. jbir. végrehajtó.

5704/913 tlkvi. szám.
Árverési kérvénye a temeskubini 

tak. pénztár R. T. nak Filipovics Tivadar 
Fehértemplomi lakos ellen.

V É G Z É S .
Ezen kérvény folytán tekintettel 

arra, hogy a Filipovics Tivadar végrehaj
tást szenvedett ellen a gályái 417 sz. be
tétben foglalt következő ingatlanokra a 
a 4553/913 tlkvi. sz. a már árverés kitii- 
zetett kibocsátatik az alábbi

PÓT HI RDETMÉNY.
A kir. járásbíróság mint tlkvi. ható

ság közhírré teszi, miszerint a Pancsovai 
népbank végrehajtatónak Filipovics Tiva
dar fehértemplomi lakos végrehajtást szen
vedett ellent 1300 kor. és ir. végrehajtá
si ügyben 4553/913 sz. a kibocsátott árve
rési hirdetményen a gályái 417 sz. betét
ben felvett.

A t  560 hrsz. Ház 132 öisz. a ud
varral 242 n.-öl és 361 hrsz. Kert 111 n.- 
öl 824 kor

A t  1127 hrsz. Szántó a Kutlovica 
dűlőben 1 hold 86 n.-öl 423 kor.

A t  1799 hrsz. Szántó a Vraniose- 
dülöden 1 hold 53 n.-öl 406 kor. becsárb.

A t  2483 hrsz. Szántó a Sziget dű
lőben 1 h. 1535 n.-öl 120 kor. becsárban.

A f  3110 hrsz. Szántó a Trnovacsa 
dűlőben 1593 n.-öl 271 kor. kikiáltási ár
ban Gá l y a  községházánál 1913 augusz
tus h j 22 napjának délelőtti 9 órája ki
tűzött árverés az 1881 t.-c. 167 §-a alap
ján a Temeskubini takarékpénztár t. t. 
végrehajtató érdekében is 1500 korona és 
1030 korona tőkekövetelés és járulékai 
kieiégitése végett a fenti ingetlanok 5/8 
részére megtartani fog. A jelen kérvény 
költségét 60 koronában és 30 fillérben 
állapittatik meg a végrehajtást szenvedet
tel szemben.

Kevevára 1913 évi jul. hó 12-én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró. 

a kiadmány hiteléül 
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

5462/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkv. hatóság Dr. 

Ghelner Jenő keveváJai ügyvéd vegrehaj- 
tatónak Miók Vazulné szül. Szibinác Milka 
kevevárai lakósnő végrehajtást szenvedett 
ellen 301 kor. 25 f. és jár. ingatlan árve
rési ügyében Dr. Ghelner Jenő kevevárai 
lakos kérelmére Dr. Bartulov Gáspár ke
vevárai lakos kérelmére árverési vevő 
ellen az 1881 évi LX. t.-c. 185 §-a alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár
verést elrendeli s annak feltételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 1406 sz. betétjében foglalt 
következő ingatlanok:

A 1. 720 hrsz. Kert a beltelekben

Cigányp rimäs!

mofon hanglemeznek, azonkívül Sokszor úgy szeret
nék sírni“, „Futóbolond“, „Temetés volt a faluban“
stb. Darabja 2*50 fill. E hanglemezek eredeti felvétel

ben kizárólag egyedül csakis

El W a g n e r  (Ш
„Hangszer-Király“-nál Kaphatók, — Budapest, .lózsef- 
körut 15 Alig használt nagy dupla hanglemezek óriási 
választékban darabja csak 60 f. Legjobban javít! — 
Lemezcsere ingyen! — Kérjen nagy fényképes árjegyzék

Óvási Figyelem a ..Wagner“ névre és a házszámra.
Nyomatott az Oberläuter- féle

135 n.-öl és 721 hrsz. Ház 901 n.-öl ud
varral a beltelekben 348 n.-öl 3556 kor. 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a kevevárai 
kir. jbiróság árverés termébbn 1913 évi 
augusztus hó 25 napjának d. u. 3 orakor 
fog megtartani jelen árverési feltételek 
mellett, melyek úgy a tlkvi hivatalban mint 
Kevevára községházánál a hivatalos órák 
alatt bárki által megtekinthetők.

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

ingatlanok a 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 
igéi t ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik.

7 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.

8. 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.

Kevevárán 1913 évi jul. hó 10 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir telekkönyvvezető. 

465/1913 végr. szám.
árverési hirdetniiny.


