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A v i s s z a n y e r t  makacsság, kultúrálatlan elmaradott- felelő magasabb kultűrérdeket, akkor
®  ̂ e ság és gyászos veszedelem, fenyegető ne kívánjanak konferálni felőle és

autonómiája. damoklesi kard a község fejlődését, opponálni ellene. Mert a földmives
O/iW _  Berkes József _  sőt egszisztenciáj^t illetőleg is. értheti a maga érdekeit, de nem érti
■Ш  Mit tegyünk hát az újjá született a kereskedők, a hivatalnokok az ipa-

^ у Egy évi felfüggesztés után Keve- képviselő testülettel? Üdvözöljük- e rosok érdekeit.
^^yáfa község visszanyerte autonómját. örömmel, hogy egyéni jogainkat házilag Legyen meg minden érdekkörnek 

Ügyeit tehát újból önmaga fogja ve- újból képviselheti, vagy talán szón- a maga szószólója, javaslója és képvi- 
zetni. Hogy hogyan, ki tudja ? Ugy-e, tyolodjunk-e el, hogy újból csaknem selője. Mert h a l l g a t n i  okos szóra, 
mint az utolsó évtized viharos, sze- egy szálig a régiek kerültek be ér- szintén képviselőtestületi k ö t e l e s -  
szélyes folyamán, vagy talán okulva dekeink felett határozni? ség  és jog, és nemcsak logikátlanul
a leckén átgondoltabb, férfiasabb, Üdvözöljük képviselőinket, de re- zengedezni.
érettebb módon- e? ményében autonómiánk most már Mementő: Ha l l g a t n i  okosan, és

A jövő zenéje ez. okult és helyes használásának! érdekedben b e s z é l n i  bölcsen!
Mindenesetre több érzékkel a jövő Ám ezen üdvözletünk mellé egy íme a mementó !

a jog, a kultúra, a társadalmi rend kiáltó mementót csatolunk, olyasfé- Sok hibája, sok-sok megbocsátha- 
iránt kell az új képviselő testületnek lét, amiről nem volt tudomása eddig tatlan kultúrbűne volt a régi képvi-
a község tanácstermébe vonulnia, a képviselő testületnek: selőtestületnek, nyögjük is rémesen
Több következtességet, több intelli- Minden egyén célja a boldogu- bünük eredményeként a 136 %-os
genciát, több lojalitást kell tanusita- lás. Ez célja az erkölcsi egyénnek is. közadót; legyenek hát rajta most, 
nia nemcsak a község nehéz ügyei És minden boldogulásnak megvan a hogy terheinken segítsenek, 
iránt, de hivatott vezetői iránt is. maga útja, módja, törvény- és jog- A baj, a terhek csak azért zúdul- 
Szép kurucnak lenni, de okosan, ott szabta tere, amit átérteni és ismerni tak reánk, mert ők nem tudtak 
és akkor, ahol és amikor az oppó- mindenkinek kell, aki a boldogulás h a l l g a t n i  ott és akkor, amikor és 
nens kritikát az ésszerűség, a gaz- útjain haladni óhajt. ahol h a l l g a t á s  lett volna a kép-
dasági, erkölcsi és jogi érdekek egy- Ha tehát az új képviselőtestület viselői jog és kötelesség, 
aránt diktálják. egyes tagjai, nem ismerik azt az épen Tehát üdv és bölcs hallgatás!

De opponálni „Csak azért is,a szőnyegre került, a mai kornak meg- ____

rn í R p  A hogy a nép abból igyék, vagy hogy hogy a tisztátalanságot mindenféle esz-
* ^  ruháit mossa, nem csak arra kell vigyáz- közzel megakadályozzuk. A testi tisztáta-

— #•£—  nunk, hogy a határok lezárassanak, hanem lanság nem kevésbé megvetendő, mint a
Védekezés a kolera ellen óvakodnunk kell még mielőtt a kék lelki tisztátalanság. Aki nem tudja kellő-

betegség gyökeret vert volna az ország- képen ápolni a testét, aki a környezetét 
Még élnek közöttünk emberek, akik ban. nem tudja rászoktatni arra, hogy tisztán

a hatvanas évek kolerajárványára vissza Megakadályozhatnék a járvány beci- éljen, tisztát egyék, tiszta ruhát vegyen
emlékeznek. Olyan súlyos benyomást pelést azzal, ha nem az utolsó órában föl, sűrűn mosakodjon, világos és por
gyakorolt ez a betegség az emberekre, kezdenők meg az előzetes intézkedéseket, mentes lakásban lakjon, az nem fogja 
hogy sokan nem is a kolerától, hanem a hanem ha a hatóság, a pap, a tanító és megérteni azt, hogy mi a betegség ellen 
kolera látásának izgalmaitól, az elkékülő, mind azok a tényezők akiknek a népre a legjobb orvosság. Aki erre nem képes, 
kínokban vonagló emberek hörgésétől befolyásuk van, évközben figyelmeztetnék az mindig ki lesz téve annak, hogy egy 
lettek beteggé. Akkor ellene nem tudtak a népet a tisztaság nagy előnyére, a járványnak áldozatul essen, 
másként védekezni, mint kuruzsló szerek- tisztaságnak arra a hathatós erejére Népünket oktassuk ki inkább a tisz-
kel, kénnel, füstölgéssel. Még ma sem amelynél külömb óvintézkedés is taságra, mint minden más egyébre, 
találták föl a kolera szérumát, mégis létezik. Miért nincs a hollandusok- Tanulja meg a nép, hogy tiszta testben 
összehasonlíthatatlanul kisebb a kolera nál, miért nincs az angol nép között lakhatik és hogy nincs nagyobb boldog
megbetegedések száma. Mert rájöttünk, elterjedve a kolerajárvány? S3in az egyik ság a világon, mint az a tudat, hogy az 
hogy e fertőző járvány ellen mindössze sem a másik nincs sokkal különb gazda- ember saját akaraterejével, önfegyelemmel 
egyetlen orvoság létezik : a tisztaság. sági helyzetben a magyar népnél, de a tudott gátat vetni a kór terjedésének.

Az orvosok ebben a betegségben hollandus nem tölti életének legnagyobb Tehát ne terjeszkedjünk ki másra,
rendszerint kikérik a hatóságok táinoga- részét korcsmákban, nem dőzsöl és nem mint a tisztaságnak minnél szélesebb 
tását. Mert csak az előzetes óvintézkedé- forgácsolja szét erejét, hanem gazdaságo- rétegben való meghonosítására. Ez legyen 
sek tudják megóvni az embereket attól, san rendezkedik be, az életét a tisztaság a célünk a kolera elleni védekezés során, 
hogy a veszedelem közzéjük ne férkőzzön, alapelvei szerint rendezi be és ez a Csakhogy vigyázzunk, és ne későn, ami- 
Az előzetes intézkedések azonban rend- betegség ördögét vissza szorítja. kor már az emberek a járvány ittléte miatt
szerint egy kissé megkésve történnek. Ami törekvésünk nem lehet más, a elvesztették a fejüket, vigyázzunk, hogy
Mert nemcsak a megfertőzött vidékhez kolera és egyéb betegségek elleni küzde- ne ilyenkor kezdjük meg a baj reparálá-
közel eső folyam vizét kell eltiltani attól, lemben, mint az, hogy tisztán éljünk, és sát, hanam korábban intézkedjünk. Oktas-
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Színészetünk.
Egy hét óta játszik F e h é  r 

társulata Kevevárán. És pedig hatá
rozottan jól. Már nem pusztán csak 
időtöltésből, szórakozásból látogatja 
előadásaikat közönségünk, de talál 
már játékukban műélvézetet is, 
amit az eddig hozzánk vetődött 
társulatoknál csak nagy ritkán talál
hatott.

Hogy rutinosak, pallérozottak 
föllépéseik, eléggé dokumentálja a 
nagy és lelkes látogatottság. A siker, 
bár nem egyedüli magyarázója és 
alapja a művészi megítélésnek, mégis 
mint annak egyik eminens kompo
nense súlyosan érinti a kritikát. És 
sikere jelen társulatunknak eddig 
inauditum Kevevárán: kritériuma 
tehát jól megjátszott előadásaik mű
értékének.

Jó, élvezhető játékuk további 
dokumentuma a lejátszott modern, 
változatos és friss programul. Nem 
agyoncsépelt „Víg özvegyeket,“ „Já
nos Vitézeket“ mímelnek, de színre 
hozzák a legújabb, legdivatosabb 
szezóndarabokat. Darabjaik kritikai ér
tékét vagy értéktelenségét nem állapít
juk meg, az irodalom tiszte ez, nem 
a színi kritikusé.

Sikeres, tapsos, temperamentumos 
produkcióik primus motorja azonban 
egyes játékosaik értékes és intelli
gens színi tudása. Mint ahogy a 
leghíresebb darabok mű- és tömeg

suk ki a népet arra, hogy a tisztaság 
nem követel okvetlenül jó inódott, hanem 
hogy lehet-mint ahogy azt a holland ások 
és argolok példája is mutatja még szegény 
sorban is tisztának lenni. Aki az északi 
országokban járt és ellátogatott akár egy 
hajómunkás otthonába, az csodálkozással 
tapasztalta, hogy milyen rend honoi a 
kis hajlékban. Milyen egészségesek gyer
mek és agg egyaránt és hogy milyen 
egyszerű eszközökkel tudnak ezek az 
emberek küzdeni a betegségek minden
féle fajtája ellen.

Mert nemcsak ez az egyetlen előnye 
a tisztaságnak, hanem van egy más fon
tosabb előnye is, az, hogy az ember 
megelégedettebb, vidámabb és jóval 
nagyobb az életkedve, mintha testi bajok
kal kell küzdenie. A magával megelége
dett és jókedvű ember tud már a testével 
ellentál!ni a fertőző betegségnek. A leron
gyolódott, külsőleg és bensőleg lezüllött 
ember nem tud védekezni egy erős jár
vány hatalma ellen. Összeroppan. Ezért 
oly erős a kolera a balkáni államokban 
és azért nincs hatalma a nyugati és észa
ki népek között. Ezt meggondolás tárgyá
vá tehetnék hatóságaink.

A iiszta ember erősebb és erkölcsö
sebb a tisztátalannál. Ma előzetes óvintéz
kedések foganatositattak. Erre gondoljan- 
nak mindazok, akiknek föladatuk a népet 
vezetni.

Ha ezt küröszí ül vitték, akkor
megrendszabályózták a kolera behurcolását.

sikere általában mindig egy nagyobb 
igazibb, bensőségesebb színész 
egyéniséggel forrott össze, úgyhogy 
a siker vele él, tombol, hal vagy 
összeroppan : igy társulatunk sikeres 
operálása is egyes jelesebb tagjainak 
tudható be.

Legteljesebb egyénisége társula
tunknak F. P e é г у I 1 u s,ő viszi a 
diadal felé a darabokat. Kecses, hízel
gőén simogató, gyermekdeden ter
mészetes prózája miatt, elfelejtjük 
neki a felsőbb trillákat. Tánca hol 
ritmikus lágysággal lejt, mint a 
tavaszi szellőtől fodrossá borzolt 
tengerszem, hol zajlik, mint a vihar
borzolta tenger.

E r d é l y i  L i l i n e k  kelle
mes a hangja és kólóra túrája, de 
egyet megjegyzünk: a klaszicitás 
nem tanulható el. Az minden egyé
niségnek sajátlagos, el nem birtokol
ható tulajdona, mert természetes. 
A természet pedig annyiféle, ahány 
ember tapossa glóbusunkat. -Affektált 
pózok, mosolyok, hangok, eredeti 
gazdájuk felé kiáltanak vissza. Adja 
csak a magáét, a leikéből fakadót, 
és jobb lesz, mint amilyen, Őszintéb
bek lesznek a tapsok.

N á n á s s у már kifogástalanabb, 
mert természetes. Természetes, mert 
az ő szive sír, az ő ajka kacag, az 
ő szemei mosolyognak. Ő beszél 
minden szerepében, úgy amilyen- és 
pedig kedvesen.

B e r a  Rózsi elfogadható vén 
asszony.

Férfiak közül Á 1 d о r i érdemel 
legtöbb dicséretet helyesen felfogott, 
és egyénileg kidolgozott alakításaiért. 
Páthosza, vagy bánata sokszor hatá
sos. Humora kacagtató.

B ö s z ö r m é n y i -  nek hangja 
kellemes tenorban cseng, bár terje
delme nem igen bő.

S z á n t ó, mint komikus, mint 
ferde figura minden darabban meg
állja helyét, mig S u g á r  elegáns 
szerelmes szerepei, ficsuras alakjai 
eléggé szerencsésen és könnyedén 
lejtenek végig a színpadon. Az igaz
gató mélységes hangja a magyar 
bánatnak sokszor szívig markoló 
csellója.

Egyébként az egész Fehér-társu
lat egytől-egyik buzgón iparkodott 
precíz, harmonikus játékot nyújtani. 
Mi főleg azon lelkendezünk, hogy 
annak a magyar kultúrának, melyet 
ideien elismertetni és terjeszteni 
meg nem szűnünk, a társulat szégye
nére nem vállik, de sőt egyik gradu- 
sa lett ad Parnassum. bj.

Hetimí'scr : Vasárnap d. u .: Cigány- 
rimás. este Limonádé ezredes. Hétfőn: 
arkas, Molnár Ferenc világhírű vigjátéka. 

Kedden: Drótostól. Szerdán: Aranyeső.

Csütörtökön: Lúd. Pénteken : Kerti fehér 
Cabaret. Szombaton: Buksi a budapesti 
királyszinház újdonsága. Vasárnapon: 
Sztrájkol a gólya.

h í r e  k .
=  Kinevezés, megválasztás. A vallás 

és közoktatásügyi minister I v a c s k o v i c s  
Sebő oki. tanítót a delibláti elemi iskolá
hoz tanítónak nevezte ki.

A temesvári városi elemi iskolai 
tanitóválasztást f. hó 13.-án ejtette meg a 
városi iskolaszék Telbisz Károly udvari 
tanácsos, polgármester elnöklete alatt. 
Az egyik állásra F u c h s  Jakab helybeli 
elemi iskolai tanító lett megválasztva, 
akinek távozásával egy nagyon is agilis 
és szorgalmas tagját veszíti el a helybeli 
elemi isk. tanítótestület.

=  Képviselőtestületi választás. Hét
főn f. hó 15,-én voltak helyben a közs. 
képviselőtestületi választások. Saj íos, 
megint csak bekerültek azok a lármás 
demagógok, akiknek az autonómia felfüg
gesztése volt köszönhető. Nagyón fáj 
látnunk azt is, hogy az intelligens elemek 
majdnem' teljesen hiányzanak a testület
ből, pedig a második kerületben, ha csak 
egy kis összetartás lett volna közöttük, 
föltétlenül győznek. Sajnosán kellett 
tapasztalnunk, hogy itt is két csoportra 
oszlott az intelligentia, aminek szomorú 
következménye, hogy alig egynéhány 
szavazattal, a nagyon is összetartó parasz
tok listája győzött. Ebben a kerületben 
különben több szavazócédula volt az 
urnában, mint lehetett volna, s mint ér
tesülünk a kisebbségben maradt pártok 
felebbezést jelentettek be a választás 
ellen. Reméljük, hogy az uj választásnál 
az intelligentia a mostani és előző kudar
con okulva, mégis csak össze fog tartani, 
s könnyű szerrel győzni is ! Sajnálatos, 
hogy C s e r m á к Vilmos volt törvényha
tósági biztos is kibukott a választáson, 
aki egy teljes éven át vezette a község 
ügyeit, aki nagyon sok tekintetben szol
gálhatna felvilágosítással az uj képviselő
testületnek azokra az intézkedésekre 
vonatkozólag, amelyek az ő törvényható
sági biztosága idejében leltek foganatosítva 
Mintha már hallanék a V i s n y i c s k i  
Lázáék „Ne damo“-ját, a kiabálást a fe- 
lebbezések bejelentését, az ügyek huza
vonáját, amelyre eddig s ilyen képviselő
testület mellett, 10,20, 30000 koronát fog 
ráfizetni a község. No de reméljük, hogy 
az uj jegyző vaskézzel fog rendet tartani 
a gyűléseken.

Elvárjuk attól a néhány intelligens 
embertől is azonban azt, hogy amennyire 
lehet eljárnak a gyűlésekre és ellensúlyoz
zák az előbbi csoportot. A választás ered
ménye különben a következő : Rendes ta
gok : I. kerület Radak Demeter, Visnyics
ki Láza, Jovanov Áron, Janoskov Zsiva, 
Jereminov Láza, Kupuszárovics Demeter, 
Jovánovics Péter, Kupuszárovics Маха. 
Póttagok: Szojkovics Vajka, Panin Steva.
11. kerület: Behr Rezső, Leopold József, 
März Miklós, Pichler József, Frank József, 
Marx Ignác. Póttagok: Felbersohn Mihály, 
Blünig József. III. kerület: Radivoj István, 
Drencsa Milos, Miat Akim, Kokora Lázár, 
Balián Vazul, Bella Giga. Póttag: Korák 
Alexa,

Betiltás. F e h é r  Vilmos, a 11. 
délvidéki szinikeríilet igazgatója f. hó 13 
kezdte meg óriási és megérdemlőit érdek
lődés mellett helyben az őszi szezonját.



1913. szeptember 21. K E V E V Á R A 3. oldal.

A szezon tartama alatt a főszolgabíró a 
helybeli két mozivállalkozót mozielőadá
sok tartásától eltiltotta, hogy ezzel is 
szolgálja a magyar kultúrát itt lenn a 
végeken.

— A kevevárai polgári leányiskolái 
egyesület f. évi szeptember hó 28.-án 
(vasárnap) d. e. 11 órakor választmányi 
és közgyűlést tart a Hoffmann-szálló 
nagytermében, melyre az egyesületi tagok 
tisztelettel meghivatnak. Tárgy: 1, Pénz
táros lemondása. 2. Uj pénztáros válasz
tása. 3. Uj költségvetés megállapítása a 
beiratkozások alapján.

— A székeiykevei vásár betiltása. 
A helyben és vidéken előfordult szórozá- 
nyos koleraesetekre való tekintettel Fábry 
Géza főszolgabíró a f- hó 29.-én kezdődő 
székeiykevei vásárt betiltotta.

=  A cholera. A cholera még mindég 
szedi áldozatait a járás területén. Á mos
tani hét folyamán nemcsak Delibláton, 
hanem Homokbálványoson is pusztított a 
vész és helyben is egy gyanús haláleset 
történt.

A hét folyamán megbeteg dtek De
libláton : f. hó 15.-én R e n t e  Henrik 50 
éves napszámos, 17.-én A r d e l y á n  Zsi- 
vá 36 éves napszámos és В a 11 a n Mária 
53 éves asszony. Meghaltak O tt as Veli- 
mir, R e n t e  Henrik és В a 11 á n Mária. A 
bacterológiai vizsgá'at: positiv volt Gla- 
d i n s z k y  Vladimir, Ot t a s  Velimir, Ra- 
d o s z á v l y e v  Száva esetében, negativ 
Be tiu  1 Vetoinir és В 1 aj a Zsófia esetében.

Homokbálványoson f. hó 17.-én meg
betegedett S t o j k o v  Lena 57 éves asz- 
szony. A bacterologiai vizsgálat positiv 
volt.

Kevevárán f. hó 17.-én megbetege
dett és meghalt J u h á s z  János 48 éves 
napszámos choleragyanús tünetek között. 
A legszigorúbb óvintézkedések úgy itt, 
mint Homokbálványoson is megtétettek.

Delibláton a járvány még nem szűnt 
meg, s ez arra késztette a hatóságokat, hogy 
még szigorúbb rendeleteket bocsásanak 
ki. így a korcsmái záróra este 8 órára lett 
elrendelve. Delibláton különben nagy baj 
is volt, mert a házak elé kirendelt csen
dőrök ebéd idejére elhagyták állomásaikat, 
cs a megfigyelés alatt állók ilyenkor fel
használták az alkalmat a szomszédba jár
ni és másokkal érintkezni. Erről a köze
gészségügyi biztos rögtön sürgős értesítést 
küldött a belügyministeriumba, még F á b- 
r у Géza főszolgabíró a rend szigorúbb 
fenntartása és a csendőrség munkájának 
ellenőrzésére és felügyeletére, sürgősen 
egy csendőrliszt kiküldetését kérte.

=  Kugliverseny. A kevevárai Ama- 
töregylet vasárnap f. hó 21-én d. u. 5 óra
kor a saját játékhelyiségében kugliver
senyt rendez. 1.) f é r f i v e r s e n y .  I. dij. 
egy malac, egy üveg bor II. dij. egy ma
lac, III. dij. egy üveg bor. Hö l g y  v e r 
seny. I. dij. egy malac, II. dij. egy doboz 
bonbon.

— Nyilvános nyugtázás. Kuna Jenő 
kir. közjegyző nejének, mint a helybeli 
vöröskereszt egylet elnöknőjének szorgal
mas gyűjtése folytán a következő összegek 
folytak be : Tisztikar 20 kor., Bosnyako- 
vics testvérek 20 kor., Despinits Szófia 
10 kor., Dorotkáné 10 kor., Kuna Jenőné 
10 kor., Hübsch János 10 kor., Teodoro- 
vics György 10 kor., Teodorovics Vasza 
10 kor., Dr. Bartulov Gáspárné 6 kor., 
Teodorovics Katinka 6 kor. Brock Illés és 
fiai 5 kor., Dinusz Emmy 5 kor., Nikolics 
H. 5 kor., Berger Fiiliip 2 kor., Engler

Lajosné 2 kor., Dr. Ghelner Jenő 2 kor., 
Janics Pál 2 kor., Jakabfiné 2 kor., 
Nikolics Dasán 2 kor., Petry 2 kor., 
Ritemirovits 2 kor., Török A 2 kor., N. N. 
2 kor., N. N. 2 kor., Dobrojevics György 
1 kor., Enderla Józsefné 1 kor., Lakner 
Antal 1 kor., Gurits Lajos 1 kor., Nikolics 
1 kor., Pribis Ödön 1 kor., Tolovics 1 k., 
Vrabcsevics 1 kor., Wenner M. 1 kor., 
Schneider János 50 fill., N. N. 50 fill., 
N. N. 50 fill. A neinesszivű adakozóknak 
ez úton ismételten köszönetét mond az 
egylet elnöksége.

=  Kaszinó választmányi ülés. A
kevevárai kaszinó választmánya f. hó 16- 
án ülést tartott, amelyen Dr. Klein József 
tb. főorvos elnökölt. Jelen voltak még 
Wenner Miklós alelnök, Hajdú János ház
nagy, Sugár Imre titkár, Müller Béla jegyző, 
Stadtler Emil pénztáros, Wenner Ferenc 
könyvtáros, mint egyleti tisztviselők, to
vábbá Engler Lajos, Csermák Vilmos, Dr. 
Bozseszky Milán, Dr. Lekits Illés, és Nica 
Péter választmányi tagok. A gyűlésen fo
lyó ügyek szerepeltek. Kilépésüket Írásban 
bejentették Enderla József, Pintér Sándor, 
Salamon Armin. Ez utóbbi kettő választ
mányi tag is lévén ezen tisztségükről is 
lemondtak. A választmányi gyűlés mivel 
ezen tagok áthelyezés folytán községünk
ből végleg távoznak sajnálattal vette tu
domásul a kilépést és a felmentést meg
adta. Azonkívül Salamon Ármin adóhiva
tali ellenőrnek buzgó és pontos választ
mányi tagként való szerepléséért jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott. Egyes apróbb 
pontok letárgyalásával a gyűlés véget ért.

— Ingyenes csatlakozás, A község 
elöljárósága a villanytelep vezetőségével 
való közös megállapodás folytán tudatja 
az érdeklődőkkel, hogy mindazok akik 
f. é. december 31.-ig a villanyt lakásukba 
bevezetik a csatlakozást ingyen kapják

=  Munkaadók figyelmébe. A temes
vári törvényszék egy konkrét esetből 
kifolyólag sikkasztás vétségében mondotta 
bűnösnek azt a munkaadót, aki mnnká- 
saitól a munkás biztosítási összeget 
fizktésükből levonta és nem juttatta azt 
illetőségi helyére,

6943/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság a pancsovai népbank javá
ra 1200 kor. tőke, s jár. és még felmerü
lendő költségek kielégítése végett az 1881 
évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 évi 
XLI. t. c. 17 § - a alapján és a 146 §-a 
értelmében Filipovics Tivadar ftemplomi 
és Filipovics Zsiváné szül. Rakidzsics 
Zsófia kevevárai lakos ellen a ftemplomi 
kir. törvényszék területén fekvő Gálya 
községben és a Gálya 417 sz. betétben 
felvett:

A I. 560 hrsz. Ház 132 öisz. a udvar
ral a beltelekben 242 n.-öl és 561 n.-öl 
Kert a beltelekben 111 n.-öl 4631 korona 
becsárban.

A t  1127 hrsz. Szántó a Kutlovice 
dűlőben 1 h. 46 n.-öl 1211 kor. 10 fill 
becsárban.

A t  17" hrsz. Szántó Vrancsevacz 
dűlőben 1 hold 56 n.-öl 1221 becsárban.

A t  2483 hrsz. Szántó a Sziget dű
lőben 1 hold 1535 n.-öl 891 kor. becsár
ban.

A t  3110 hrsz. Szántó a Vranyovac 
dűl. 1 h. 1596 n.-öl 892 K. 10 fill, becsár

ban mint az utóajánlattevő által Ígért 
összegben az árverést Kulm Ferenc keve
várai lakos utóajánlatá következtében el
rendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés G á l y a  
k ö z s é g h á z á n á l  1913 évi o k t ó 
ber hó 28 napjának d. e. 9 órájakor 
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a G á l y a  községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellett.

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('/o- 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 pánalpénz az utolsó rész
letben száinttatik be.

Kevevárán, 1913. évi szept. hó 6-án.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

Jó irású fiatalember

40 korona havi
fizetéssel alkalmazást kap Kuna Jenő 

közjegyzői irodájában.

Bérbe adandó
egy 3 utcai szoba-, fürdőszoba-, 
előszoba-, konyha-, kamrából álló 
lakás virágos- és konyhakerttel s 
baroraiudvarral, előnyös feltételek 
mellet. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Ha könyvvitelt
alaposan és kevés pénzért meg akar 
tanulni, úgy forduljon hozzám. Meg
tanítom az egyszerű könyvvitelre és 
a kettős könyvvitel olasz és amerikai 
módjára.

Sauerland Alajos.
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Árverési hirdetményi kivonat
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság llics Péter. Timót és Szilárd 
homokbálványosi lakosok javára 1029 k. 
betétbe helyezésendö tőke és jár és még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 187 és az 
1908 évi XLI. t.-c. 27 §-ai alapján és a 
146 §-ai érteimében Jovics Jovan homok
bálványosi lakos ellen a fehértemplomi 
kir. törvényszék teiületén fekvő Homok
bálványos községben és a homokbálványo
si 866, 867 és 3566 sz. betétjében felvett:

I. a homokbálványosi 866 sz. betét
ben felvett: A 1. 2154 hrsz. Ház 10 öisz. 
udvar és gazdasági épülettel a belteiekben 
224 n.-öl és 2155 hrsz. Kert a belteiekben 
161 n.-öl fél része 308 kor. becsárban.

II. a homokbálványosi 3566 sz. betét
ben felvett: A t  6653 hrsz. Szántó a Do
lina dűlőben 937 n.-öl 85 k. 80. f. becsárb.

III. a homokbálványosi 3566 sz. be
tétben felvett: A f  7966 hisz. Szántó a 
Medcu Malim és Velikim verovacom dűlő
ben 1 hold 264 n.-öl 550 kor. becsárban. 
Mint a utóajánlattevő által Ígért összeg
ben az árverést Papp József kevevárai 
lakos utóajánlata következtében elrendeli 
és ezt valamint ennek feltételeit ezennel 
küzhirré teszi.

A nyilvános árverés Homokbálványos 
k ö z s é g h á z á n á l  1913 évi o k t ó 
ber hó 25 napjának d. e. 9 órájakor
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint 
a Homokbálv. községben kifüggesztett és 
megtekinthető feltételek mellett.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak a/, 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% "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 szept. hó 6-ná.
Hajdú J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinnsz János, kir. telekkönyvezető.

1131 végrh. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kereske
delmi és váltó kir. törvényszéknek 1913- 
ik évi 71640 p sz. végzése következtében 
Dr. Harmad Alfred majd Dr. Bartulov Gás
pár kevevárai ügyvéd által képviselt magy. 
országos központi takarék pénztár javára 
delibláti lakos ellen 900 k. s jár. erejéig 
1913 évi május hó 9-én foganatosított ki
elégítés végrehajtás utján le- és felülfog
lalt és 1500 k. becsült követkaző ingósá
gok, u. in. : búza és boltiárúcikkek nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 526/1 számú 
végzése folytán 900 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1913 évi március hó 31 napjától 
járó 6% kamatai, */, % váltódij és eddig 
összesen 170 kor. 22 f.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, a már fi
zetett 61 kor. 12 f. 400 kor. és 170 kor. 
betudáséval alperes lakásán majd üzletében 
leendő megtartására 1913 évi szeptem. hő 
25-ik napjának d. u. 5 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 szept. hó 13-án.

Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Ez az igazi!
WAGNER „HANGSZER KIRÁLY“

Budapest, József körút 15.
Különleges hangszerei a kővetkezők : Varázs- 
fuvola ajándékkal, 4 kor. Csodaréztrombita4 
vastag rézből 6 korona. Tüntérharangok, 15 
csengő 8 korona. „János vitéz* fuvola 1 és 
2 kor. Varázshegedíí, felszereléssel 6 korona 
Jegásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Ének- 
lőgép, amerikai, tölcsér nélkül.

Saját javító szakműhelyek!
A millanói, párisi és londoni kiállításon a 

cég az első dijakkal lett kitüntve. 
ф  Fényes árjegyzék ingyan ф  

Óvás ! Ügyeljünk a „Wagner“ névre éte a 15- 
■  ős házszámra. ■

Nyomatott az Oberläuter - féle könyvnyomdában, Kevevara.


