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Kóros állapotok.
j  Elszomorító jelenségeket láthatunk 

fgjfmkkanni úgy a köz-mint a társadal
o m i  életünkbén. Nem kell nagyon ku

tatni esetek után, garmadával nyújtja 
őket minden egyes nap. Az újságok 
révén csak a kiemelkedőbb esemé
nyeket tudjuk meg, de százszámra 
hemzsegnek körülöttünk az élet nagy 
forgatagában a kisebbek.

Nagy panama, kis panama, kém
szolgálat, vesztegetés, stb. változatok
ban mozgalmasan, gyorsan peregnek 
le előttünk, az élet nagy mozifilmjén 
a maguk megdöbbentően undorító 
voltában az igaz események. Rém
regényes fantasztikus és idegizgató 
történetek elevenednek meg és vo
nulnak fel szemeink előtt.

Mindenben önző célok, főleg zseb
kérdések alkotják a mozgató erőt. A 
pénz ördöge még erősebben kikezdte 
hatalmába vette az akaratban gyenge 
neuraszténiás, hisztériás emberiséget, 
a közéletet és társadalmat.

A pénz, a félelmetes, a hatalmas, 
a szuverén pénz a legkülönbözőbb

elemeket együvé tudja kovácsolni, 
egy kalap alá gyűjteni, holott a min
dennapi életben nagy választófalak 
helyezkednek el közöttük.

Hiányzik az a láncolat, mely az 
embereket együvéfűzné. A rangosz
tály, a polc, a fokozat kiélesiti az 
ellentéteket, a kasztrendszer megma
radt csorbítatlan hatalmában, de a 
pénznek nincs rangja, de rangot és 
tekintélyt ád, nincs fokozata, de egy- 
kép utána nyúl és szorongatja a kez- 
tyüs- és a kérgeskezű, a pénznek 
nincs szaga és ettől eltekint olyan 
is, ki nem tud meglenni a legraffi- 
náltabb parfümök nélkül.

Sajnos, ahelyett, hogy a civilizá
ció meghittebb kapcsolatot teremtett 
volna s ápolták volna az összhang- 
zatos szellemet és mind szorosabb 
kötelék létesült volna a társadalom 
minden osztálya között: mértföldes 
távolságokra elhúzódtak egymástól 
az emberek. Mindenki „előkelőu-nek 
tartja magát, mert alatta vél nálánál 
kisebbet. A felsőbb tízezrek elzárkóz
nak az alsóbb százezrek elől, ezek 
meg elsáncolják magukat a legalsóbb

milliókkal szemben. Ebből azt a kö
vetkeztetést kell levonnunk, hogy 
a társadalom előtt vajmi'kevés becs
ben áll a tisztességes mur/ka, a be
csületes kenyérkereset. A munka nyil
ván szégyen, ha valamelyes alanta
sabb formán végsjk és a nagy nyil
vánosság előtt folyik. A panamák és 
társaik — ha sikerülnek — kevés fá
radsággal sok pénzt jövedelmeznek 
és a főszereplők továbbra is pöffesz- 
kedve járnak-kelnek; ha rajtuk ütnek, 
vagy kivágják magukat, vagy eltűn
nek és elnémulnak.

Nálunk az^erős osztályzás megvan, 
mert mindenki ur akar lenni, min
denki annak tartja magát. A ki fö
lötte áll, az imponál neki, bár tele 
irigységgel van iránta, akit pedig 
alatta vél, az semmi neki, annak az 
ő kegyét kell keresni,

A múltak megannyi pédái: a je
len legfrissebb eseményei bezzeg fé
nyesen illusztrálják azt, hogy nem 
minden ember úr és csak addig volt 
az, mig magasan hordta a fejét, le- 
ereszkedőleg beszél embertársaival- 
mig parancsokat osztogathatott, nagy

T Á R C A .

A talmi aranyországból.
L............faluban éppen gyűlés volt.

Nagyban folyt a vita. Mikor aztán a gyű
lésnek vége volt, Péter bátyánk a hires 
ember, a kinek egy itcével több tudomány 
volt a fejében, mint a többieknek, igy 
szólt az emberekhez:

— Atyafiak, valami okosat akarnék 
mondani:

Az Ayafiak nagyot bámultak Péter 
bátyánk szavaira. Vájjon mit akar megint?

— Nó, hát csak hadd halljuk a szót, 
feleli rá a Márton bácsi — aki nagy hazafi 
hírében állott.

— Hát má csak megmondom. Hall
gassatok ide.

Tegnap levelet kaptam Amerikábul.
— Amerikábul ?-lőn nagy csodálko

zás.
— Igen, igen. És az van a levélben 

Írva, hogy aki kimegy Amerikába, nagyon 
gazdag ember lesz. Aranyai ma terem a 
fán, a folyókban, aranyhalak úsznak, az 
utcán sült disznók szaladgálnak es kés 
van a hátukba szúrva; a fákon cipó te

rem. Aki éhez, az vág egy jó darabot a 
disznóból és levesz a fáról egy cipót. Sen
ki sem kéri számon tőle. Aztán az aranyat 
csak úgy osztják.

Az öreg Márton erre megcsóválta 
ősz fejét.

— Má én azt el nem hihetöm, Pétör.
— Én se, mondja egy másik ember, 

aki rokona a Márton bácsinak.
— Má pedig elhihetitök neköm, ha 

mondom, mer ez a levél nem hazudik.
A jó Márton bácsi megint megcsó

válta a fejét;
— Má pedig akár hogy van, én nem 

hiszök annak a levélnek.
Erre már a falu esze, a bíró uram 

is beszólta magát.
— Hát óvássá kend fel! Majd meg

látjuk, mi az igaz benne.
Péter bátyámnak a szavára büszkéb

ben dobogott a szive. Mégis okos embernek 
tartják őt.

Elő is vette a nagy levelet és el- 
kezdé olvasni:

Az emberek csodálkozva hallgatták 
és mikor vége volt a levének, Péter bátya 
igy szólt hozzájuk:

— Nó, ugye, hogy mégis igaz?
— Már úgy köll lönni, mondja rá

Papp Jóska, a kisbiró és egyszersmind a 
levé:hordó is.

— No hát ki gyün velem el Ameri
kába ?

— Én is mögyök, — mondja egy 
másik.

És még többen is szóltak volna, de 
Márton bátyánk vette át a szót.

Atyafiak, ne menjetek Amerikába, 
ne higyjetek a levélnek, melyet bizonyára 
gonosz embör küldött, hogy ámítson be- 
neteket.

Hát inog aztán tudjátok, hogy ez a 
haza ellen btin és lázadás Isten ellen ? 
Aki itt nem tud megélni, nem tud az ott 
sem. Ne higyjétek, hogy a pénzt ott in
gyen osztogatják. Meg köll azért dolgozni 
a bányában!

De azok bizony nem hittek, neki; 
hallgattak az áruló szóra; eladták minde
nüket és búcsút vettek a falutól és szép 
hazájuktól, hogy elvitorlázzanak a dollá
rok hazájába, Amerikába.

Mikor elbúcsúztak a falubeliektől, a 
jó Márton bácsi intőleg szállott hozzájuk :

— Meglássátok csak, hogy a Márton 
bácsinak igaza volt. . . Visszajöttek ti még 
onnét, de meglátjátok, hogy nem ilyen 
állapotban. . .
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lábon élt, megszéditett, lebilincselt 
beszédjével, ténykedéseivel minden
kit, de egyszeriben valami fordulat 
következik.

A felpuffantott és irigyelt nagy
ság semmivé zsugorodik össze. Kisül 
róla, bogy csak látszólag volt ur, 
kifelé annak mutatta magát és an
nak is vélték és ime máról holnapra 
a legkeservesebb, napszámban síny
lődő se cserél vele.

És hasztalan кегШпзк felszínre 
a legrettenetesebb galédságok, hiába 
nyesegeti a szorgos nyilvánosság ol
lója ezeket a fattyúhajtásokat, újabb 
és újabb ágakat hajtanak, vadul fel- 
burjánzanak a még vakmerőbb bi- 
tangságok.

E modern rákfene fertőzi az egész
séges társadalmi szervezetet, a vészes 
baktériumok beleveszik magukat ide 
erősen és romboló munkájukat irgal
matlanul végzik. Fel kell rázni meg 
idejében a társadalmat mélységes 
lothargiájából, hogy segítsen e fel- 
tartózhatlannak látszó züllésnek útját 
vágni. Tisztának kell látni és tudni 
a közéletet és a társadalmi életet, 
melyekben vezető szerepnek nem a 
ravaszság, gazság, az alatomosság és 
erőszakosságnak szabad jutni, hanem 
a hamisítatlan tisztességnek és csal
hatatlan becsületességnek.

Magyar színészet Keveváián.
A délvidéki I. szinikerülethez tar

tozó Fehér Vilmos jó nevű igazgató 
társulata f. hó 15.-én kezdi meg 12 
estére tervezett előadásait, amelyek 
iránt közönségünk széles köreiben 
élénk érdeklődés nyilvánul. Az utób
bi időkben — a nem rég nálunk járt 
Kiss Árpád féle társulatot kivéve —

többnyire a vidéki társulatok legu- 
tolsóbbjai játszottak, amely körül
mény a közönségnek a színészet iránti 
pártolását és szerétét alaposan elron
totta. Az újvidéki szerb színtársulat
tal, amely majdnem minden évben 
ellátogat községünkbe, ezen magyar 
társulatok legtöbbje még összehason
lítható sem volt. A jég azonban, úgy 
látszik kezd megtörni. A legutóbbi 
Kiss-tele szintársulat bizony már a 
jobbik fajtából való volt és sem a 
közönség, sem a szintársulat részéről 
nem hangzottak el a panaszok, sőt 
kölcsönös megelégedés volt konsta
tálható. Ezen utóbbi társulatnak volt 
a titkára Ötvös Andor, aki a mostan 
községünkbe készülő és jelenleg 
Csákon műküdő társulatnál van szer
ződtetve szintén titkári minőségben. 
A Csákról szerzett és meghízható 
értesülések, a titkár szavahihetősége 
és az ottan megjelenő hetilap „Csák 
és Vidéke“ referálása után mi is csak 
bizalommal és egy kellemes színházi 
ciklus reményévei eltelve várjuk a 
színtársulatot községünkbe. Hisszük 
és reméljük, hogy csalatkozni nem 
fogunk. A társulat a nemrég felosz
lott pozsonyi szintársulat egynéhány 
szerződés nélkül maradt tagját is 
bírja s igy ez már biztosíték arra 
nézve, hogy jobb társulattal van dol
gunk. A társulat körülbelül 30 tagot 
számlál s jobb erői a követkézők: F. 
Peéry Ilus subrett primadona (a po
zsonyi színháztól), Erdélyi Lili kolo- 
raturénekesnő (a nagyváradi színház 
tagja), Bera Rózsi anyaszinésznő, Ná- 
násy Juliska szende (azelőtt a székes- 
fehérvári színtársulatnál), Fehér Vil
mos igazgató, baritonénekes, Szántó 
János komikus, Áldor László főren
dező szerelmes színész, (a budapesti

színház volt tagja), Böszörményi Je
nő táncoskomikus, Sugár Leó sihe- 
der színész. Az előadandó darabok 
között az elmúlt színházi évad legki
válóbb darabjai szerepelnek. Ezek 
mindegyike őszinte nagy sikert ara
tott ott, ahol előadták. Ezek a követ
kezők: Cigányprímás, Tengerész Ka
tó, Limonádé ezredes, Éva, Arany
eső, Mexikói leány operettek; A far
kas, A faun, Bella, A sarkantyú, 
Miniszterelnök, Kis cukros, Györgyike 
te drága gyermek, színművek. Bér
letjegy 12 előadásra elsőrangú helyre 
24 50 korona.

H Í R E K .

== Megbízás. A helybeli áll. polgári 
fiúiskolánál jelenleg két állás is üresedés
ben van. Ezen egyik állás teendőinek 
ellátásával a vallás és közoktatásügyi 
miniszter Va j d a  I s t v á n  oki. polg. 
isk. tanárt bízta meg.

=  Választis a polgári leányiskolá
ban. A helybeli államilag segélyzett pol
gári leániskolában e hó 2.-án volt az is
kola négy osztályúvá való fejlesztésével 
szükségessé vált tanárnői válasz Lás, ame
lyen 4 pályázó közül N é m e d у Anna oki. 
polgári leányiskolái tanárnőt választották 
meg. Az uj tanerő a leányiskola érdemes 
igazgatójának Némedy Ellának testvérhúga. 
A megválasztott állását már el is foglalta.

=  Továbbképzés. A helybeli községi 
népiskolai tantestület tagjai közül az el
múlt nagyszünidőben egy nehányan a pi
henésre szánt időt hasznosan érvényeitet- 
ték, an e ínyiben tanfolyamokat végeztek, 
ezzel is a kultúra ügyének vélvén szolgá
latot tenni.

Kollmann Mihály a félegyházi tanító
képzőben rendezett továbbképző tanfo
lyamot hallgatta, Müller Bála a slőjd ké
zimunka intenzivebb elsajátítása végett 
Verseczen rendezett tanfolyamon vett részt, 
Wenn er Ferenc pedig a szegedi felső
kereskedelmi iskolában a kereskedő tanonc 
iskolai képesítést szerezte meg.

Három esztendő múlt azóta, hogy a 
fenti esemény L........... községben leját
szódott. A községben, azóta nagyot fordult 
a világ kereke. Azok, akik otthon marad 
tak, boldog, megelégedett emberek lettek, 
kik nem kívánkoztak Amerikába, kik tud
ták és nem akarták elhagyni édes hazájukat.

Éppen karácsony este volt. A béke 
és a szeretetnek ünnepe. Remény szállt a 
szivekbe, a reménynek édes szikrája, mely 
felmelegitette a sziveket. A mindennapi 
életet ünnepi öröm váltó1 ta fel.

A jó Márton bácsi házában a család 
az asztalnál ül, kezükben énekes könyv. 
Mennyei áhítatként száll fel ajkukról a ka
rácsonyi ének:

Midőn a pásztorok Betlehembe,
Nyájat őriznek éjjel a im zőbe. . .
És amint úgy szállt az ének a hívők 

ajkairól, azalatt a ajtón kopognak és be
lép egy béna, falábú ember.

— Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus 
neve!

— Mindörökké Amen ! feleiének azok.
A koldus amint szemeit körülhordta

a szobában, könybe lábadt. Egy darabig 
szótlanul nézte a boldog családi kört, a 
megelégedést, az örömöt, miközben keb
lében fájdalmasan fel-feltiintek a múlt le

folyt emlékei. Hej, de fájdalmas visszaem
lékezés volt is ez!

A jó Márton bácsi és családja szá
nalmasan nézték a béna koldust, ki végre 
a keblében dúló fájdalmas emlékektől meg
törve, töredezett hangon megszólalt:

— Márton bácsi, édes jó Márton bá
csi ! Hát már nem ismer engem ? Hát olyan 
nagyon megváltoztam volna én ? Hja a 
faláb, a szenvedés ől és bánattól megtört 
ember!

Márton bácsi tágranyitott szemekkel 
bámult a koldusra, majd hirtelen felderült 
az arca és meglepetve kiáltott.

— Jézusom ! Hiszen az a Madár Péter.
Odarohant a koldushoz, megölelte és

megcsókolta és a nagy felindulástól csak 
egy szót birt ejteni.

— Barátom !
A koldus nem birt szólni. Lerogyott 

a székre és eleinte halkan, majd hango
sabban zokogott. A család meghatva nézte 
e jelenetet. De Márton bátyánk is hamar 
magához jött és vigasztatólag szólt a béna 
emberhez.

— Sohse busulj, Péter későn van 
már: Előbb kellett volna meggondolni a 
dolgot. Ugye, hogy mondtam, maradjatok, 
ne menjetek. És ti kinevetettek engemet.

De mondd csak, mi történt veled ?
— Felrobbant a bánya és az egyik 

lábamat eltörte. Azután pedig elűztek a 
bányából; azt mondták :

Most már mehetsz, nyomorékra 
nincs szükségünk.

Márton bácsinak elborult a homloka 
s szomorúan kérdezte:

— Hát a többiekkel mi történt ? Él- 
nek-e? Mi van velük?

A koldus könnyezve, fájdalmas han
gon felelte:

— Azok ott maradtak a bányában 
örökre. . .

görcsös zoKogas vallotta fel beszédét 
A jó Márton bácsi és a többiek is sírva 
fakadtak és sirtak, sírtak sokáig.

A béna ember végre megszólalt:
~  Megérdemeltük e csapást nagyon. 

Megbántottuk a hazát, az édes hazánkat 
hUtlenül itt hagytuk a falunkat; kincse- 
két kerestünk és én lábammal a többiek 
pedig életükkel fizették meg azt. így jár 
az, aki társával nincs megelégedve.

Azzal megszorította a jó Márton bá
csi kezét és könnyezve rebegte:

T" niost már jól van minden, ott 
vagyok, a hová vágytam, édes hazámban 
szép Magyarországban.
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=  Ipariskolai tanitóválasztás. Szep
tember 1.-én, hétfőn ejtették meg az iparos 
tanonciskolánál üresedésbe jött egyik ta
nítói állásra a választást Fábry Géza járási 
főszolgabíró, mint a tanfelügyelő megbí
zottjának elnöklete alatt. Mindössze csak 
két pályázó volt, amelyek közül Fuchs 
Jakab tanítót választották meg egyhangu- 
lag. A felügyelőbizottság tagjai közül jelen 
voltak : Mein Jenő vaskereskedő, Hoffmann 
Henrik vendéglős, Reiter Károly hentes, 
Nikolics Miklós fűszerkereskedő, Kacsina 
Lázár füszerkereskedő, Pilát János aszta
los, Götz Ferenc bocskoros, Wennes Mik
lós ip. isk. igazgató és Wenner Ferenc ip. 
isk. tanító.

=  Rigó mint detektív. A helybeli 
kir. járásbíróságnál dijnoki minőségben 
működő S c h i r n h  o f f e r  Ulrik, akit köz
ségünkben mindenütt jól ismernek, buda
pesti detektív lett. Uj állását már el is 
foglalta.

Ezen új állás kívánalmai teljesen meg
felelnek „Rigó“ — mert igy ismerik az 
egész községben — alaptermészetének s 
igy mélhető, hogy évekkel ezelőtt a Bal
kánon szerzett tapasztalait jól érvényesít
heti. Kevevára kávéházaiban és korcsmá- 
iben is közismert személyiség volt. Az itt 
látottak és halottak ez alkalommal min
denesetre csak előnyére lesznek.

=  Dalestély és műkedvelői előadás. 
Ma este a helybeli „Magyar Király“ 
szállodában dalestéllylyel egybekötött mű
kedvelői előadást rendez a „Pancsovai 
Iparos Dalegylet“ Schirka Ferenc karmes
terének vezetése alatt, amelynek műsora 
a következő: 1. Komány F. a) Kidőlt a 
fa ... b .) A szerelem. Férfikar. 2. Kari 
Aug. Kern ; Waldsegen. Férfikar tenorszó- 
loval. A szólót énekli Stankov Milos. 3. 
H. Waeinert: An einem Bächlein.“ Férfikar.
4. К. Kern. „Frühlingsgruss“ Férfikar, 
baritonszolóval. A szolót enekli Krausz 
György. 5. F. Mendelsohn-Bartholdy: „Der 
frohe Wandersmann.“ Férfikar.

Ezután még Mathes Richárd egy 2 
felvonásos színdarabját játszák el 4 férfi 
és 4 női szereplővel. Jegyek előreválthatok 
az Oberlauter-féle könyvkereskedésben. 
Helyárak: a) Ülőhelyek 2’40 2, 1.60 kor. 
b) Állóhely 1 korona. — Kezdete este fél 
9 órakor.

=  Az iskolai beiratások eredni'nye. 
Az összes helybeli iskolákban szeptember 
három első napján tartották a behatáso
kat, amelyeknek eredménye eddig a kö
vetkező :

Az elemi iskola 14 osztálytanítójához 
beiratkozott 680 tanuló. (Körülbelül 100 
még hiányzik.)

Az I. és II. számú ovoda eddig beirt 
tanulóink száma 142.

A gazdasági ismétlő iskolába eddig 
csak 84 tanuló iratkozott be, holott a ren
des évi szám 200-on felül van.

Az iparostanonciskolába eddig 68 ta
nuló iratkozott be, itt is hiányzik még 
vagy 100 tanuló. Á lészám a jövő héten 
okvetlenül emelkedni fog, amikor a taní
tók a tankötelesek beiratasának ellenőr
zése végett házról-házra járnak és intők 
utján három napi határidővel figyelmez
tetik az érdekelteket a törvény kívánal
mainak betartására.

Az áll. polg. fiúiskolában eddig bei
ratkozott az I. oszt.-ba 15, a II.-ba 21, a 
Hl. oszt.-ba 17 és a IV. oszt.-ba 14. Lsz- 
szesen 67. — Magán és pótvizsgára jelent
kezett 22 tanuló, amelyek közül csak 3- 
nak nem sikerült a vizsgája kielégítő ered
ménnyel. A leánypolgáriba ^beiratkozott

összesen 66 tanuló. Az előadások a pol
gári iskolákban 9-én kezdődnek. A többi 
iskolákban az uj központi iskola teljes el
készítéséig a tanítások szünetelnek, ami 
előreláthatólag okt. 1-ig is el fog tartani.

=  Verseczi tamburások nálunk. Az 
elmúlt héten minden este egy másodrangú 
verseczi tamburás zenekar játszott a Ja- 
nics-féle sörcsarnok kerthelyiségében. A 
társaság mindössze 6 tagból állott s a kel
lemeshangú prímás énekprodukcióit kivéve, 
nem nagyon ragadta el az odatévedt ven
dégeket.

=  Halálozás. Több éven át volt a 
kevevárai járás útmestere Nisztor György, 
aki jelenleg a verseczi járásban volt be
osztva. Községünk régibb polgárai még 
jól ismerték s igy bizonyára részvéttel 
veszik tudomásul e hó 2-án Versecen tör
tént elhúnytát. Az elhalt Nisztor Emil ho- 
mokosi közsg. tanítónak édes atyja.

— A kolera, ügy látszik, hogy a 
palánki kolera végre igazán szünőfélben 
van. Sem tegnap, sem ma nem történt 
újabb megbetegedés és a szigorú óvintéz
kedések révén talán sikerül megakadá
lyozni, hogy újabb megbetegedés előfor
duljon. Ma illetékes helyen érdeklődtünk 
a palánki kolera iránt, ahol a kővetkező 
felvilágosítást kaptuk :

— Palánkon sem tegnap, sem ma 
újabb megbetegedés nem fordult elő. A 
járványkórházban gyógykezelés alatt mind
össze egy asszony és két kis gyermek van. 
Ezek közvetlen fertőzés utján — ami
nem lehetett megakadályozni — betegedt 
tek meg. Az asszony a nemrég kolerában 
elhunyt Ga i t o v r c s  Dobrának felesége, 
inig a két kis gyermek az ugyancsak ko
lerában meghalt P e t к o v i c s Angelina 
gyermekei. Az asszonyt férje, a gyerme
keit pedig anyjuk fertőzte meg. Az egyik 
gyermek már gyógyultnak tekinthető, az 
asszony állapota javulófélben van, inig a 
másik gyermek még gyengélkedik ugyan, 
de már túl van a veszélyen. A fertőzött 
házak ma és a holnapi nap folyamán meg
felelő szigoró fertőtlenítés után nemkülön
ben a családtagok öt napi megfigyelés 
után, a zár alól feloldatnak.

— A kolera keletkezénének kipuha- 
tolása iránt folytatott vizsgálat során a 
hatóságoknak tudomására jutott, hogy au
gusztus elején Szerbiából Palánkra jött 
Palkovics Máté szerb földmives feleségé
vel együtt azzal a céllal, hogy ott állan
dóan letelepedjék. Palkovicstól és felesé
gétől vett vizsgálati anyagot felküldötték 
a bakteriológiai labaratoriumba, hol azt 
alaposan megvizsgálták. Ma értesítettek 
bennünket, hogy mind a két esetben ne
gativ eredményt értek el, vagyis, hogy 
Palkovics és felesége koleramentes. Hogy 
a kolera elterjedése elé minden körülmé
nyek között gátat emeljenek, a hatóságok 
a két palánki közkút vizét, továbbá a Du
na áradásából visszamaradt pocsolyák vizét 
vegyvizsgálatnak vetették alá, mely még 
folyamatban van a napokban fogjuk meg
tudni, vájjon ezen kutak vize a lakosság 
egészségére nézve veszedelmet rejt-e ma
gában. Mindenesetre örvendetes dolog, 
hogy újabb megbetegedés nem történt, 
hogy újabb megbetegedés nem fog előfor
dulni. Az ország egyéb vidékeiről azonban 
egyre érkeznek újabb megbetegedésekről 
szoló hírek s félő, hogy még országos jár
vánnyá is fajulhat ezen veszedelem. Az 
ország kormánya és az illetékes hatóságok 
erejük teljes megfeszítésével dolgoznak a 
vész meggátlásán, ami hogy sikerüljön 
mindannyiunk hő óhaja.

6444/913. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság Dr. Ghelner Jenő kevevárai 
ügyvéd által képviselt Dunareana taka
rék- és hitelintézet r.-t. végrehajtató ja
vára Zsiva Anna delibláti lakos ellen 
1550 kor. tőke ennek 1912. évi április hó 
18-tól járó 8%-os kamata 224 kor. 82 
fill, eddigi, ezúttal 38 kor. 30 fill-ben 
megállapítok, valamint a még felmerü
lendő költségek; nemkülönben a csat
lakozás kimondásával Rasiovan Miklós 
javára 154 kor. 30 fill, tőke, ennek 1912. 
évi március hó 30-tól járó 6%-os kamata 
és 45 kor. 20 fill, költség, Stépancsev 
Axentie javára 69 kor. 60 fill, tőke, en
nek 1912. évi julius hó 15-től járó 6%-оз 
kamata és 52 kor. fill, költség kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t.-c. 144. és 146. 
§§-ai alapján az alább körülírt ingatla
nokra az árverést elrendeli s annak fel
tételeit a következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő 
Deliblát község V/292 és IV/682 lapszáma 
tlkvben foglat következő ingatlanok:

I. A delibláti V/292 lapsztlkvben fei-
vett:
400 n.-öl házhely és a községi bizonylat 
szerint rajta épült 862 kor. becsárban.

И. a delibláti IV/682 lapsztlkvben fel
vett:
108 hrsz. Dub./06 107 hat. 1026 n.-öl 
491 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés De l i b l á t  
községházánál 1913 évi november hó 15 
napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál 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 ingatlanok 
pedig a kikiáltásiéi’ kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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 kivid 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 aug. hó 25 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
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817/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 §- a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a budapesti k:r. 
kereskedelmi és váltó kir. törvényszéknek 
1913 évi 94605 számú végzése következ
tében Dr. Párkány Frigyes bpesti V. Bát
hory u. 26 sz. ügyvéd által képviselt Kell
ner Albert bpesti bej. czég. javára delib- 
láti lakos ellen 315 K. 17 f. s jár. erejéig 
1913 évi junius hó 30 án foganasitott 
kielégítési végrehajtás utján le és felül
foglalt és 3110 kor. becsült következő in
góságok, u. m. búza, boltiárucikkek, 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek а к eve várai kir. já
rásbíróság 19i3-ik évi V. 712/1 számú 
végzése folytán 315 kor. 17 fill, tőkekö
vetelés ennek 1913 évi március hó 31 
napjától járó 6 % kamatai, 1/3 % váltó- 
dij és eddig összesen 74 kor. 92 fill - ben 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig alperes delibláti lakásán leendő megt. 
1913 évi szeptember hó 10- ik napján 
nak d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet gérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognakada.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. auguszt. hó 26-ik napján.

Orsó János, kir. jbir. végr.

10/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § -a  értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a verseczi kir. 
járásbíróságnak 1912 évi Sp. I. 852/2 szá
mú végzése következtében Dr. Karner La
jos ügyvéd által képviselt Weidl János 
javára delibláti lakás ellen 388 kor. 19

f. s jár. erejéig 1913 évi január hó 9-én 
foganasitott kielégítési végrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 642 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m. bútorok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 V. 37/3 sz. végzése foly
tán 388 K. 19 f. tőke ennek, 1912 évi 
november hó 17-től járó 5 % • os kama
tai és eddig összesen 100 korona. 
62 fillérben biróilag már megállapitoít 
költségek erejéig Deliblálon alperes lakásán 
leendő megtartására 1913 évi szept. hó 
l t  napján ik délután 2 órakor határidő 
ül kiiiizetik 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 legtöbbéit 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 évi aug. hó 28.-én
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

6298/1913. tlkv. szám.

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság Torer József javára 600 
kor. tőke és jár. és még felmerülendő 
köitségek kielégítése végett az 1881. 
LX. t-c. 144. és 187. és az 1908. évi 
XLI. t.-c. 27. §-ai alapján és a 146. §-a 
értelmében kisk. Kasper Pál és Éva du- 
nabökényi lakos ellen a fehértcmplomi 
kir. törvényszék területén fekvő Kevevára 
község és kevevárai 1087. sz. betétjében 
felvett:

A I. 1037/2. hrsz. Kert a beltelekben 
426 n.-öl és 1938/2. hrsz. Ház 67 őisz. 
udvarral 336 n.-öl yg része 2036 kor. 
becsárban, mint az utóajánlattevő által 
egész összegben az árverést Götz Her
mann kevevárai lakos utóajánlata követ
keztében elrendeli és ezt, valamint ennek 
feltételeit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés a kir járásbíró
ság árverési termében 1913 évi Szeptem
ber hó 26 napjának d. u. 3 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a Kevevára községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellet.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa
pírban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnat 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlano- 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10% “ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi augusz. hó 8-án.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvezető.
978/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102 illetőleg az 1908 évi XLI. 
t.-c. 19 §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Budapest VII. kér. kir. já
rásbíróságnak 1913 évi Sp. XII 953/6 sz. 
végzése következtében Dr. Kelemen Fri
gyes Otto bpesti cég ügyvéd által képvi
selt Klein József és Adolf bpesti cég ho- 
mokbálványosi lakos ellen 203 к. 39 f. s 
jár. erejéig 1913 évi julius hó 24-én foga
natosított kielégítés végrehajtás utján le
foglalt és 2320 k. becsült következő ingó
ságok u. m. : juhok, lovai, hordok és tehén 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913 évi V. 750/2 sz. végzése 
folytán 206 k. 39 f. tőkekövetelés ennek 
1913 évi május hó 8 napj. járó 5% kain. 
váltódij és eddig összesen 94 k. 11 f.-ben 
biróilag már megállapított költség erejéig 
alperes h o m o k b á !  v ón у о s i lakásán 
leendő megtartására 1913évi szeptem. hó 
9-ik napjának d. e. 11 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  
értemében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi aug. hó 25-én.

Nyomatott az Oberläuter - féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára“ 3 6 -ik számához.

5226/1913.

A kevevárai járás főszolgabírójától.
Schlarb Fülöp kavevárai lakos kérel

me téglagyártelepengedélyeinek a kevevá
rai 1330 sz. betétben felvett 8833 és 
8834 hrsz. 1 hold 1253 n.-öl a kevevarai 
636 sz. betétben foglalt 8821 és 8739 hrsz. 
1237 n.-öl és 1 hold 865 n.-öl a kevevárai 
2123 sz. betétben felvett 8808, 8035 és 
7516 hrsz. 2-104, 4’894 és 1*84 hold a 
kevevárai 2128 sz. betétben felvett 6541 
hrsz. Г444 hold nagyságú földterületekre 
téglagyártás céljából szükséges födmennyi- 
ség ásása céljából való kiterjesztése iránt.

H A T Á R O Z A T :
Ezen ügyben az 1884 évi XVII. t. 

ez. 25-87 §§-aiban előirt helyszíni tárgya
lást 1913 évi szeptemher hó 11 napjának 
d. u. 2 órája kitűzöm és ahoz, mint 
érdekelt szomszédokat: Bakács Stefán, 
Bukács Lázár, és Mandyuka Pája, Golubi- 
csics Dusán és Reich András, Csolák 
^rszáné Piáda és Domazet Jován, Jeremi- 
nov István és Behr Péterné Magdolna, 
Oltyán Péter és Kokora Illés, özv. Jano- 
kov Vazulné, Emilia és Anderer Ferencz, 
Werling Lörincz és Dobrojevics György, 
Balián Stefan és Bertyán Jován kevevárai 
lakosokat oly figyelmeztetéssel hívom meg, 
hogy a telep elleai kifogásaikat szóval 
vagy Írásban, legkésőbben a helyszíni 
tárgyaláson tegyék meg, mert különben a 
telepkibővitési engedély ha csak köztekin
tetek nem szolgálnak akadályul megadatni 
fog.

A vonatkozó tervrajzok hivatalomban 
megtekinthetők.

A tárgyaláshoz Leopold József tőzol- 
tófőparancsnokot is meghívom.

Kevevára község elöljáróságát felhí
vom, hogy ezen határozatot a szokásos 
módon közhírré tegye és a községházán 
kifüggessze, ezek megtörténtét igazolja.

Schlarb Fülöp folyamodót felhívom, 
hogy ezen határozatott egész terjedelmé
ben a „Kevevára“ cimü helyi lap legközeleb
bi számába, közzé tegye, és e lapszámot 
a tárgyaláson bemutassa.

A helyszíni tárgyalásról a temesvári 
kir. kér. Iparfelügyelőséget értesítem.

Kevevára 1913 évi aug. h5 29 -én 
Fábry s. k. főszolgabíró. ____

393, 426/1913 végr. szám.
Árverés! hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti, febér- 
templomi, zágrábi kir. törvényszéknek 
1913 évi számú végzése következtében 
Mauthner Ödön budapesti, Hübsch János 
kevevárai és Frank Henrik fiai zágrábi 
lakósok javára székelykevei lakósok ellen 
104 kor! 53. fill. 1351 kor. 88 f. és 48 
kor. 94 f. s jár. erejéig 1913 évi február 
hó 17 én március hó 1 én és május hó 
30 án foganasitott kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 605 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. bolti 
áruk, fűszer és bolti állványok nyilvános 
árverésen eladatnak. .

Mely árverésnek a kevevarai kir. 
járásbíróság 1913 V. 238/1 287/1 és 579/2 
számú végzése folytán Mauthner Ovlon 
ezég javára 104 kor. 53 fill, tőke, ennek 
1913 február 4 töl járó 6 % °s kamata 
és 194 ко.". 77 f. költség és 3 /. Frank

Henrik zágrábi ezég javára 48 kor. 94 f. I 
tőke ennek, 1913 január 25-től járó 5 °/0 
os kamata és 28 korona. 27 filllér. - ben 
biróilagmár megállapított költségek ere
jéig Székelykevén alperes boltjában 
leendő megtartására 1913 évi szept. hó 
15 napjának délután 5 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 évi aug. hó 31.-én
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

6630, 6646 és 6666/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság 

a pancsovai népbank javára 2600 korona 
tőke s jár. és még felmerülendő költségek 
kielégítése végett az 1881: LX. t. - c. 144 
és 187 és az 1908 évi XLI. t. c. 27 §-ai 
alapján és a 146 § a értelmében Lőschel 
János volt homokosi ellen a fehértemplo
mi kir. törvényszék területén fekvő Ho
mokos községben és a homokosi 1881. 
sz. betétben felvett:

I. Klein Dénes és trsa cég utóajánla
ta következtében:

A t  462 hrsz. Ház 727 öisz. a udvar
ral a beltelekben 592 n.-öl 1/2 része 1300 
korona becsárban.

II. May Márk pancsovai lakos utó
ajánlata következtében. A f  3872/1 hrsz. 
Ház 727 öisz. a udvarral a beltelekben 
591 n.-öl 1/2 része 1300 korona becsárb. 
A *** 467/1 hrsz. Szántó а II dűlőben 1 
hold 1576 n.-öl 1/2 része 1160 korona 50 
fill, becsárban. A *j* 4869/ hrsz. Szántó 
a III. dűlőben 1 hold 90 n.- öl 1/2 része 
440 korona becsárban. A f  4869/ hrsz. 
Szántő a IV. dűlőben 3 hold 645 n.-öl 
1/2 része 1100 kor. becsárban. A + 5903/2 
hrsz. Szántó a IV. dűlőben — 850 n.-öl 
1/2 része 165 korona becsárban. III. Theo- 
dorovics Szvetozár pancsovai lakos utó
ajánlata következtében. A f  5305 hrsz. 
Szántó III. dűlőben 1 hold 274 n.-öl 1/2 
része 555 korona 50 fill, becsárban, amint 
az utóajánlattevők által ígért összegben 
az árverést elrendeli és annak feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés H o m o k o s  
k ö z s é g h á z á n á l  1913 _ évi о к t o- 
ber hó 14 napjának d. e. 9 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a Homokos községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellet.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
pirban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlelnat 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlano- 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10 70-ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi augusz. hó 25-én.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

644/913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ar 1889. 

évi LX. t. c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kvárai kir. jbiróság
1912 évi számú végzése következtében 
Dr, Leháb Mátyás ügyvéd által képviselt 
kisk. Máli Krisztina javára 408 K. 6 f* 
s jár erejéig 1913 évi április hó 8 n fo
ganatosított kielégítési yégrehajtás utján 
le és felülfoglalt és 1600 kor. becsült kö
vetkező ingóságok u. m. 4 drb. ökör 
nyilvános árverésen ejadatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 ik évi V. 816/5 számú 
végzése folytán 408 kor. 66 fill, tőkekö
vetelés, ennek 1903 évi jénius hó 29 nap
jától járó 800 korona elvont haszon és 
eddig összesen 400 kor. 9Э fillOrben birói- 
lag már megállapított költségek erejéig 
Dunadombón alperes lakásán leendő megt.
1913 évi szeptember hó 16 - ik napján 
nak d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet gérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognakada.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felül foglaltatták 
és azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913. szeptemb. hó 1 -ik napján.

Gurits Lajos, kir. jbir. végr.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o mt 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.




