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Д Ь я г т я Ж к  v n rm tn á r  ra utalva állunk egy olyan nagy des reggeli vonatja, amelyen a vidé- 
Л  naiIIld U lK  УШ Ш фШ . konkurrenssel szemben, mint Pan- klek a napi piacra hozhatnék az
Pancsova - Versec között most csóva, akiknek igazán életszükségle- árúikat, 

már két esztendő óta állitották be tűk volna az a harmadik vonat, mi No de reméljük, hogy úgy Keve- 
á harmadik vonatpárt, amely azt nem tudtuk még megkapni, csu- vára, mint az érdekelt községek talpra 

.. vidékünknek talán sokkal nél- pán csak azért, mert-erélyesen nem fognak állani, s most már erélyesen 
özhetetlenebb tényezője volna, kértük, nem követeltük. és idején lépnek fel és nem kérik, de

mint Pancsovának. Van egy vonatunk, mely a járás direkte követelik a vasúttársaságtól
Járásunk geographiai fekvése három legnagyobb községét érinti, azt a vasutat, amely számukra nélkü- 

úgyszolván teljesen izolál bennünket Ez a vonat d. u. fél 1 órakor ér lehetetlen, amely életszükségletük, 
a külvilágtól. Dél felöl a szerb határ, először Kevevárára, ami annyit je- *ai] &ппУ1 forgalom most már ezen 
kelet, sőt nagyrészben észak felöl is lent, hogyha valaki nem akar kocsi- az *sten háta mögötti vonalon is, 
a delibláti homoktenger övez benün- val a központba jönni, vagy begya- Ьо8У па2У°и 1S e^ ir е»У har
ket, úgyhogy csak nyugat felé van logolni fél egy órakor érhet csak madik vonatot; mert ha a pancsovai 
egy kis levegő, egy kis emberlakta Kevevárára. De, s éz még érdekesebb, rész, amelynek éppenséggel semmi
tér. az utolsó vonat Keveváráról már veA obb forgalma nincsen, mint a

Megérzi ezt az izoláltságot nem- délben V4 2 órakor indul, úgyhogy mienknek, elbírja ezt a vonatot, akkor 
csak járásunk minden egyes községe, aki az első vonattal vidékről Keve- a mi vonalreszunkon is prosperálhat 
dp шага a közDont is. várára jön, még L>e sem tud menni ,

Kevevára mint kereskedelmi köz- a városba valamit bevásárolni, mert **en?„ k<rr”4 ha"em ko^et®lrJ,> 
KkÄ T vÄ S S . a» vonal már egy báromne- l — . U .  “ “ í
helyet foglalja el. Gabonaárúforgal- £Уе(* ora múlva indul vissza^ gyöZodve, májusra az járni Is fog és
ma egy maga körülbelül öt millió A drágaságról nem is kívánok a rettenetes élelmiszer drágaság csök- 
koronát tesz csak ki évente, nem szólni, de bebizonyított tény, togy kenése is végre be fog következni, 
számítva az igen fejlett kereskedelmi Kevevára a legdrágább helye Del-
élet egyébb ágait is. magyarországnak, csak azért, mert ------  ' •'

S mi, akik itt izolálva, magunk- magára van utalva, mert nincs ren-

T Á P P Á  nincs a világon tudós, aki valamelyik mű- Éppen az orientalistákról esett szó és ak-
1 А  К  t  A . vét ne olvasta volna. A múlt század ki- kor Riaz pasa ezeket mondta :

"'■* — jfjf—  lencvenes éveink elején történt, hogy — A Kairói El Azhar egyetem a
, , . . . .  nagybátyámat, Wahrmann Mór országgyü- világ összes mohamedánjának gócpontja

Apróságok a nagy magyar világ- iési képviselőt lakásán fölkerestem. Fiatal és mondhatom, hogy itt Goldzieherről 
Utazóról. miniszteri fogalmazó voltam, bejáratos a többet tudnak, mint rólam, a ininiszterel-

nagybátyám házába. Azonban volt vele nőkről.
Az Abbázia Kávéház Eötvös asztala- egy megállapodásom, hogy amikor alkal- — Hát Vámbéri bátyánktól nem bé

nák egyik, kiváló tagja: Vadász Ede bá- matlan időben jövök, akkor se mondhassa szélnek ott a maguk háza tájékán? Kár
tyánk mondta el nekem Vámbéri Ármin- j anj szoiga, hogy „a nagyságos úr tiszte- dezte Klapka tábornok, 
ról a következő néhány jellemző aprósa- jeti ; de nem állhat rendelkezésére.“ Az _  Igen fe]ek a miszterelnök — róla
got. Azon melegében vetem papirosra a ilyen esetekben rendesen, ha valaki jg sokat beszélnek, csakhogy nem annyira 
kitűnő memonajú ember visszaemlekeze- volt naia — bementem a dolgozószobája- a tantermekben és a mecsetben, mint 
seit, ahogy egy városligeti pádon u ve ha és a füléhez hajoltam. Halkan meg- inkább politikai természetű összejövetele- 
nekem azokat elmondta. kérdeztem tőle, vájjon itt maradhatok-e. Ren# Rt a daliás Goldzielier háttérbe szo-

Vambéri és Goldzieher. Ö halkan megmondta az igent, vagy a j.aj £§ a gyönge bicegő Vámbéri az úr.
Tudod öcsém, kint a külföldön, ke- nemet. — Hiába — jegyezte meg Wahrmann

létén és nyugaton egyaránt, nem ismernek Őszkor egy ünnepnapon ellátogattam — tudományt és politikát kevés ember
sok élő magyar kiválóságot. Valamikor Móricz bátyámhoz. A szobájában Klapka fud egy gyékény árulni. De ha valaki 
beszéltek Récséy Gizelláról, meg Rózsa tábornok és Riaz pasa, egyptomi mimsz- mint a kettőt érti, akkor még világhirne- 
Sándorról; olyan magyar kiválóságról terelnök tartózkodtak. A képviselő elem yet |g szerezhet. 
azonban, akinek a kultúrához is volt köze, jött, én feléje hajoltam és a tillebe súg- A kecsUeméti nevelő.
nem igen tudtak a külföldiek. Egyszerre tam : . . . . . . . .  . . , . . . .
csak fölbukkant két magyar: Vámbéri és -  Jöttem, hogy batyamuramnak bol- Vámbéri Ármin nyelvtalentumat meg
Goldzieher. Mint a kettő orientálista. Az dog ünnepeket kívánjak Ballag. Móric, Ballag, Aladar Egyetem,
első tisztára autódidekta, inkább nagy -  Maradj itt -  felelte -  bemutatlak tanár apja ismerte fol Kecske.néten Vain-
utazó és világpolitikus, a másik azonban két nagyszerű embernek. béri itt, neveloskddott Fleischer Bernat
csak tudós Nincs az a keleti irásmü, ami- A bemutatkozás nagyhamar megtör- rofosxereskedo hazaban, ahol a kereske-
hez Goldzieher alaposan nem értene és tént, az urak folytatták a beszélgetést, do két fiat, Gyulát es Antalt tanította
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Október 6.
Hatvannégy esztendeje, hogy már

tír halált haltak az aradi tizenhár
mak ; hosszú idő és mégis úgy rém
lik, mintha tegnap történt volna e 
gyászos esemény. Mert a magyar nem 
egyhamar felejti történetének legsö
tétebb, legfájdalmasabb pontjait.

Az aradi vértanuk emlékezete 
üdén él bennünk ; szivünkben meg- 
dönthetelen oszlopot emeltünk a hő
sök hőseinek, szabadságharcunk di
cső félisteneinek. És bensőnk legmé
lyében ott lappang, ott pislákol és 
néha ott tüzel és lángol a gyűlölet, 
a düh zsarátnoka, hogy hatalmas 
lángelméinktől, csodás vitézségű had
vezéreinktől fosztottak meg bennün
ket.

És ők a nagyok, a dicsők, a hő
sök felemelt fejjel bátran mentek a 
bitó alá és most sem rettegték a 
bitós és csúfos halált, mint száz 
meg száz elkeseredett ütközetben, 
hol mindig a hadseregek élén vol
tak.

És bevégeztetett. . .  ott sirt, jaj- 
veszékelt az egész nemzet, a legdrá
gább, a legigazabb könnyek öntöz
ték a friss hantokat, a halhatatlan 
emlékű mártírok többé nem ébred
tek fel, testük a ridek sirré maradt. 
De feltámadt szellemük, ragyogó, a 
glóriás, a fénytsugárzó. És a csüg
gedt, reményvesztett nemzet lassan 
lassan magához tért, eszmélt, régi 
energiája tettvágya, bátorsága vissza- 
szállt és dolgozni kezdett. Bízott ma
gában, hitt még megmaradt nagy 
fiaiban és remélt a jövőben.

héber nyelvre. Fleischer Antal később a 
kolozsvári egyetem hírneves kémiai tanára 
lett, inig Gyula kereskedelmi pályára lé
pett. A két fiú a református kollégiumban 
figyelmessé tette Ballagi Mórt a fiatal ne
velőjükre, aki akkor hat keleti nyelvet 
folyékonyan beszélt, anélkül, hogy csak 
látott is volna egy eleven perzsát, vagy 
törököt, vagy arabust. E nyelveket köny
vekből tanulta csodálatos könnyűséggel. 
Ballagi sietett megismerk°dni a tünemé
nyes nyelvészetü emberrel és nagy német
magyar szótárához munkatársnak kérte 
föl. A két nyelvtudós között intim barát
ság fejlődött és Ballagi szívesen segítette 
pályáján a fiatal orientálistát.

Vámbéri éppen el akart távozni a 
Fleischer családtól, amikor a családfő, aki 
egy üzleti útjáról hazatért, egy baleset 
folytán eltörte a jobb lábát. A jószivű 
Vámbéri ottlétét most már meghosszabi- 
totta, hogy gazdáját ápolhassa. Fleischer 
azonban felgyógyulása után is sántított.

A kecskeméti nép pedig Fleischert 
„Kétszer Kovács“ névre magyarosította. 
A községben ugyanis egy Kovács nevű 
ember élt, akinek minden elődje, apja, 
nagyapja, dédapja és ükapja is sánta yolt.

Vámbéri és Fraknöi.
Vámbéri hitbéli meggyőződéseinek

„KE VE VÁRA, ,

A tizenháromnak szelleme azon
ban ott élt a nemzet lelkében és 
bármint is fordult Magyarország sor
sa, a haza hű fiai nem tudtak és nem 
tudnak felejteni.

Esztendőről - esztendőre nagyobb
ra nőnek szemünkben és évről - év
re élénkebben rajzolódik le képze
letünkben, lelkületűnkben a gyászos 
nap emlékezete. Ápoljuk e szent nap 
emlékét bensőnkben, őrizzük meg 
az aradi vértanuk emlékezetét lelkü
letűnkben, nemzedékről - nemzedék
re, apáról - fiúra szálljon a nagy hő
sök imádata, a sötét nap emlékének 
méltó és kegyeletes megünneplése, 
mert hát október 6 -át kiirtani, ki
gyomlálni szivünkből, emlékezetünk
ből nem hagyjuk, nem engedjük, de 
nem is lehet.

Ünnepeljük meg, csendesen, mél
tóan október 6 - ának emlékezetét. 
Az egész ország, az egész nemzet 
egyöntetűen ünnepeljen, hogy lássa 
a sok ellenségünk, hogy Magyaror
szág fiai a gyászban, a kegyeletadó
zásban egyek; a nagy gyásznapok 
a legnemesebb, a legmagasztosabb 
érzelmeket váltják ki belőlünk; nem 
affektáljuk, nem mímeljük a fájó, a 
marcangoló érzéseket, de férfiasán, 
fenségesen ünnepeljük a vértanuk 
halálának soha el nem felejthető év
fordulóját.

Gyászolj, ünnepelj Magyarország; 
sirasd el te nemzet legszentebb, leg
drágább könnyűidet, emlékezzünk 
dicső kor csodás hőseiről, adózzunk, 
a nagy mártírok halhatatlan emlé
kezetének!

Gyászolj nemzet, magyar nemzet

tudvalevőleg ufo!ső stációja volt, hogy re
formátussá lett. Ebben a stációban történt, 
amikor már református presbiter volt, hogy 
sétálgatott a pesti Dunaparton Fraknói 
Vilmos püspökkel, akivel valamikor egy 
hitet vallott, akkor, amikor Fraknói nem 
volt még katolikus püspök. Szombati na
pon volt, úgy dáltájt, a két jóbarát csen
desen ballagott a partmenti korzón. Akkor 
még megvolt a hires Eraun-féle vendéglő 
s nagyban kultivália úgy szombatokon 
azt az eledelt, melyért még vidékről is 
sokan felkeresték a vendéglőt: a sóletet. 
Aznap is kiérzett a sólet jellegzetes szaga 
és Vámbéri és Fraknói hamar megérezték 
a számukra nem idegen illatot. Nem is 
állhatták meg, hogy közelebb ne menje
nek, sőt hogy az ablaknál meg is ne áll
janak. Egy darabig csak az illatot élvez
ték, utóbb azonban — mind a ketten egy
szerre — be is néztek, s amit láttak, 
szivviditó látvány volt. Zsírban úszó kövér 
libacomb egy-?gy tányér „ricset“ tetején, 
Vámbéri is, Frakiiói is nézik egy darabig 
végül Vámbéri megszólal, fájdalmasan, 
keserű hangon : „És ezt a vallást hagytuk 
mi el !“

Egyszerűen temessetek!
Talán csak egyedül magát az agg 

tudóst foglalkoztatták halálsejtelmek, mert

1913. október 5.

gyászolj ország, Magyarország! Sírj, 
zokogj te nép, omoljanak forró 
könnyűid! Dicsők, szentek, nagyok 
voltak a mártírjaink; büszkén, dél
cegen mentek a bitó alá s utolsó 
leheletük, utolsó szavuk is a drága 
imádott haza volt. Megmutatták, 
hogy a honért nemcsak élni, a hon
ért meghalni is tudnak. Megmutatták, 
hogy nekik, az első gondolatuk és 
utolsó szívverésük a haza!

Elporladtak a dicső, a csodás 
hősök, elenyésztek a félistenek, de 
növök fennál, lelkű nkben élnek, 
szellemük közöttünk jár, buzdítva, 
lelkesítve a honszerelemre. *

Forgassuk e nagy napon a törté
nelem lapjait, olvassuk el mulaszt 
gyanánt, gyógyitőirkápen dicső tüne
ményes, fenséges cselekedeteiket; 
olvassuk el a hatalmas vezérek 
regébeillő vitézi tetteit s nyerjünk 
enyhületet általuk, tanuljunk haza
szeretetei, tetterőt, bátorságot és 
halálmegvetést belőlük.

Büszkék lehetünk a múltúnkra, 
arra a múltra, mely telve yolt meg
annyi fájdalmas és szomorú, de an
nál csodásabb, annál istenibb ese
ményekkel ; büszkék lehetünk arra 
a múltúnkra, melyben megmutattuk, 
hogy élni tudunk, akarunk és fogunk: 
nem rettegve soha a számos ellen
séget, elszántan szembeszálva velük.

H Í R E K .
=  Kinevezés. H ü b s c h  Ferenc és 

S a t t l e r  Márton helybeli végzett keresk. 
isk. tanulók a pancsovai népbank perlaszi 
ill. antalfalvai fiókjához lettek hivatalno
kokká kinevezve.

töbször kifejezte azt az óhaját, hogy te
metése a legnagyobb csöndben és egysze
rűségben menjen végbe és különösen arra 
kérte hozzátartozóit, hogy szobáiba senki 
idegent se bocsássanak.

Vámbéri féltékenyen őrizte mindig 
nagyértékű emléktárgyait, keleti gyűjte
ményeit, de legjobban kéziratait féltette, 
melyeket gondosan eb.árva, soha senkinek 
nem mutatta meg. Valószínű, hogy hagya
tékának leltározásával a magyar tudomány 
értékes művekkel fog gazdagodni. Vám
béri Ármint ugyanis az utóbbi időben 
tudományos ellenfelei sokszor megtámad
tuk. Mikor ellenfelei az egyetlen magyar 
keleti társaságból, a Nemzetközi Közép- 
és Keletázsi ú Társaság Magyar Bizottsá
gából, melynek elnöke volt, is kimozdítot
ták, mérhetetlen fájdalommal és elkesere
déssel emlegette a magyar tudományos 
világ méltánytalanságát. Ezért kérte meg 
hozzátartozóit arra is, hogy lehetőleg ke
rül ék el a temetésnél minden pompa ki
fejtését, koszorúkat ravatalára ne tegyenek, 
pártécédulát ne nyomassanak.

Nem akarom, mondta, hogy olyan 
emberek jöjjenek a temetésre, akik az 
életemet elkeserítették, a halálom napján 
pedig könnyeket ejtsenek.

Sz.



1913. október 5. „KE V E V Á R A 3. oldal.

=  Katonai áthelyezések. Értesülé
sünk szerint H e r m a n n Salamon számvevő 
hadnagyot Budapestre helyezték át és a 
hadapród isko'ához osztották be a gazda
ságtan tanítására. Helyére Sa kl  Leó had
nagy jön a 39-ik gyalogezredtől. Egy új 
hadnagyot is kapott az itteni helyőrség, 
akinek neve C r a j e v á n N.

— Megbízás. F u c h s  Jakab tanító
nak Temesvárra történt megválasztatásá
val megüresedett tanítói állas teendőinek 
ellátásával a versed kir. tanfelügyelő 
F r i e d r i c h  Vilma okleveles tanítónőt 
megbízta.

— Uj kir. bir. végrehajtó. Az igaz
ságügyi miniszter P a p p József ügyvédi 
Írnokot, aki évek óta az Abonyi-féle ügy
védi ii ódában volt alkalmazva, kir. bírói 
végrehajtóvá nevezte ki a magyarláposi 
járásbiróság területére.

=  Őfelsége névünnepe. Őfelsége 
névünnepét mint minden évben az idén is 
megünnepelték hatóságaink. Reggel 9 
órakor a r. k. templomban Berkes József 
hitoktató, a kaszárnyában pedig Geiger 
Antal plébános celebráltak. A gör. kel. 
román templomban 10 órakor a gör. kel. 
szerb templomban pedig fél 11-kor volt 
az istentisztelet, amelyen Z a b e r k a  
Izidor, ill. K n e z s e v i c s  János lelké
szek celebráltak.

— Gyógyszertári hírek. Október hó
l.-ével elkötözött községünkből az itteni 
patika bérlője T о 1 о v i c s Zvoinimir gyógy
szerész a szomszédos Homokbálványosra, 
ahol P e r o s  Károly ottani gyógyszerész
től megvette a gyógytárt. A rendszerete- 
téről és pedansságáról jól ismert gyógy
szerésznek távozását szükebbkörii baráti 
társasága igen sajnálja. Vele együtt ment 
el községünkből S p i 11 e r Jenő okleveles 
gyógyszerész is tanulmányainak folytatása 
véget.

Az új gyógyszerész J e z s i t s Mik
lós evvel egyidejűleg átvette a gyógytárt. 
Van egy okleveles segéd is, akinek neve 
W e i s z Viktor.

— Halálozás. Az elmúlt héten ked
den hunyt el P e t r o v i c s  Szilárd homok- 
bálványosi közs. tanító 48 éves korában, 
két árvát hagyván hátra. A temetésen 
járásunk tanítóságából mintegy 30-an vet
tek részt. A Délmagyarországi Tanitóegy- 
let kevevárai fiókköre, a homokbálványosi 
tantestület és családja koszorút helyezett 
sírjára.

— A vadászlaktanya bcszentelése. 
A helybeli újonnan felépült Ferenc József 
laktanya Ő felsége nevenapján felszentel
tetett. Délelőtt 9 órakor Geiger Antal r.
k. lelkész zenés csendes misét celebrált a 
hivatalok előkelőségei s a tisztek jelenlé
tében. A csendes mise alatt Thomas 
zászlós vezénylete alatt a felállított 
vadászdisrszázad 4 Ízben disztüzett adott. 
Mise után Geiger főtisztelendő a jelenle
vőknek a szentséggel áldását osztotta. 
Ezután négy altiszt baldachin alatt papi 
ornátusban Geiger lelkész úrat épületről- 
épületre kisérte, hol a beszentelési szer
tartás lefolytattatok Ennek befejeztével 
lefúvatott. Schnabel Rezső cs. és kir. 
százados parancsnok-helyettes a szertar
tások végeztével villásreggelire invitálta 
meg a megjelenteket, mely alkalommal 
üdvözölte a jelenlevőket, örömének adott 
kifejezést, hogy a polgárságot a megye 
áltai épített uj laktanyában vendégül lát
hatja. Fábry jár. főszolgabíró a jelenlevők 
nevében megköszönte katonáék figyelmét, 
és a jóegyetértésre emelte poharát,

Majd Geiger Antal r. kath. lelkész német 
s utána Saberka Izidor g. kel. román 
lelkész román nyelven emelkedtek szólás
ra, méltatva az adott helyzetet. Schnabel 
százados ezután köszönetét mondott 
Ke ve vára lakóinak, hogy a katonasággal 
széniben, nrg kaszárnya hiányán a vadá
szok bekvartélozva voltak oly humán, 
elnéző, és szívjósággal bántak! Fábry 
főszo'gabiró Schnabel százados elismerő 
köszönetét tudomásul véve megígérte, 
hogy megfelelő mó lon a lakosságot a 
katonáék jóleső köszönetéről értesíteni 
fogja. Ezek után az egybegyűltek a szívé
lyes vendéglátást megköszönve elbúcsúztak.

— Katonák szabadságolása. Szep
tember hó 30-án 129 főnyi 28-as vadász 
lepte el a helybeli vasúti pályaudvart, 
hogy hosszú időre búcsút mondva közsé
günknek igazi otthonukban élvezzék a jól 
kiérdemelt szabadságot. A katonákat M u r- 
gú  János hadnagy vezette Aradig, a le
szerelési állomásig. Érdekes és megható 
jelenet volt, amikor vonatinduláskor a 4 
kocsit megtöltő embertömeg elkezdett kur
jantani, énekelni, trombitálni. Ezzel szem
ben az állomáson egybegyütt tömeg mind
addig lobogtatta kendőit, inig a vonat 
végképen eltűnt szemeik előtt.

— A cholera. A cholera még mindég 
szedi áldozatait. Most már nemcsak Deli- 
bláton, hanem Homokoson is felütötte 
fejét a vész. Mindkét helyen a hatóságok 
a legszigorúbb óvintézkedéseket foganatosí
tották, egyben a közbiztonság megerősíté
se és az egészségügyi személyzet védel
mére a hatóságok katonaság kirendelését 
is kérték. Mint értesültünk, a katonai 
kirendelés már megtörtént, amennyiban a 
helybeli helyőrség parancsnokság paran
csot kapott, hogy egy-egy liszt vezetése 
mellett mindkét községbe egy-egy nagyobb 
katonai különítményt küldjön ki. A cho- 
lerás megbetegedések most már nem 
olyan sürűek és remélhető, hogy a vész 
rövid időn belül mindkét helyen végleg 
meg lesz szüntethető.

=  Uj rőföskereskedés. A helybeli 
főutcában levő házában új rőfös és divatá
rú kereskedést nyitott Zischang Hermann. 
Ez a maga nemében már hetedik üzlet. 
A fiatal és előzékeny kereskedőnek sok 
sikert kívánunk.

=  Pakráczi tamburások. A„ Pilseni 
sőrcsarnok“-ban napok óta egy hét tag
ból álló tamburás zenekar játszik, amely 
az eddig nálunk járt zenekaroknál hatá
rozottan jobb. Az efféle zenét kedvelőknek 
szives figyelmébe ajánljuk.

— Ismét fütyül a vonat. Még Kos
suth Ferenc kereskedelmi miniszíerségé- 
nek idejében megtiltották, hogy a vonatok 
érkezéskor és induláskor fütyüljenek. Ezen 
rendelkezés október hó 1-ével feloldatott, 
mivel a vonatok csendes beérkezésével 
sok szerencsétlenség történt.

=  Tnstallatio. A helybeli ev. ref. egy
ház uj lelkészének Sebestyén Bélának az 
installátiója vasárnap f. hó 12.-én megy végbe

— Vadászaink az új kaszárnáyban. 
Kedden délelőtt 11 órakor vonultak ki a 
helyben állomásozó 28-as vadászok, a mo
dern kór mi idén kő /etelményének megfe- 
felelő új „Ferenc József“ kaszárnyába. 
Derék katonáink a rom. kath. templom 
előtti téréi gyülekeztek. Sok érdeklődj 
és néz "je akadt a kivonulás aktusának. 
Az egyes parancsnokok vezényszavától 
hangos teret egészen megtöltötték. Pont 
11 órakor érkezett lpvon Schnabel Rezső 
százados, aki a távollevő Dorotka alezre
dest, zászlóaljparancsnokot helyesitette. A 
szokásos jelentések megtétele és átvétele 
utánimához fuvatott a zászlóaljparancsnok. 
Majd következett a lefuvás. A templom
téren a „Markovics“-féle házban elhelye
zett őrség is elhagyván helyét, szintén 
beállott az útrakész zászlóaljba. Elindulás
kor sok embernek könny szökött a sze
mébe, talán a megszokás miatt, talán az 
őszinte sajnálkozás miatt. Több éven át 
voltak katonáink a polgárok házaiban el
szállásolva s ezen idő alatt igazán számot
tevő incidens nem fordult elő. Eleinte nem 
igen jó szemmel nézték ugyan őket, de 
később ezen ellenszenv mindinkább eny
hült olyannyira, hogy távozásukat most 
mindenki sajnálja, hiányukat mindenki 
megérzi.

Az új kaszárnyába kiérve Schnabel 
százados német nyelven, Székely főhad
nagy magyar nyelven, Rieger százados 
pedig román nyelven megmagyarázta a le
génységnek, hogy a majdnem félmillióba 
került új épületcsoportot kíméljék, visel
kedjenek jól, hogy az eddig róluk alko
tott jó véleményt nemcsak, hogy meg ne 
rontsák, sót öregbítsék. Diszelvonulás után 
mindenki elfoglalta a számára kijelölt he
lyet. Kívánjuk, hogy új otthonukban jól 
érezzék magukat.

— Megszűnt a lókiviteli tilalom 
Tavaly november 29.-én. mikor a balkáni 
háború már erősen dühöngött, a magyar 
kormány megtiltot a a ló kivitelét az ország
ból. Ezt a tilalmat a kormány ma meg
szüntette, minnéliOgva a magyar lovat 
ismét exportálni lehet.

— József főherczegék az Állatkert
ben. Az Állatkertet gyakran látogatja 
József főherczeg családja. A népszerű 
herczegi család minden bejelentés nélkül 
szokott érkezni s nemcsak az ifjú főher- 
czegek, hanem a herczegi szülők is nagy 
érdeklődéssel járják be az Állatkertet. Ä 
föherczegi család mindig nagy elragadta
tással nyilatkozik az Állatkert szépségéről 
és gazdaságáról.

— Az állatkerti szakelőadások. A
gyermekeknek szóló mesemondáson kivül 
a legnépszerűbb intézmények közé tar
toznak az A1 latkertben azok a szakelőa
dások, melyeket Hilberth Károly fővárosi 
tanár délutánonként szokott tartani, hol 
a pálmaházban, hol a bogarak házában, 
hol a madaraknál stb. A közönség százá
val hallgatja a fiatal tanár vonzó előadá
sait, melyek egyszerű szavakkal, de alapos 
készültséggel ismertetik meg vele azokat 
a tudnivalókat, melyeket csak szakköny
vekből tanulhatna meg. Az előadások 
végeztével hálás tapssal jutalmazzák a 
konferáló tanárt.

TlTrliíl s e к 8 í
elvállal a kladőhívaial.
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6862/1913 tlkvi szám.
Visszárverési hirdetményi kivonat-

A kir. j bíróság mint tlkvi hatóság 
Dr. Ghelner Jenő kevevárai ügyvéd 
által képviselt Dunareana takarék és hi
telintézet végrehajtatónak Vojnov Zsiva 
homokosi lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 3000 kor. tőke és jár. iránti ingatlan 
árverési ügyében Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai ügyvéd által képviselt Vojnov 
Manojlo homokosi lakos kérelmére Dr. 
Ghelner Jenő kevevárai lakos késedelmes 
árverési vevő ellen az 1881 évi LX. t. ez. 
185 §-a alapján körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli s annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén 
fekvő Honiokos község 1762, 1763 szám 
betétekben foglalt következő ingatlanok :

1. a homokosi 1762 sz. betétb. felvett: 
A t  4392 hrsz. Szántó a II. dűlőben 1 h. 
1516 n.-öl 5/6-od része 1900 kor. becsárb.

A t  5185 hrsz, Szántó a III. dűlőben 
1189 n.-öl 5/6 része 406 kor. becsárban.

A t  5396 hrsz. Szántó a III. dűlőben 
2 h. 42 n.-öl 5/6 része 1255 kor. becsárb.

A t  5631 hrsz. Szántó a IV. dűlőben 
1238 n.-öl 5/6-od részre 261 kor. becsárb.

II. a homokosi 1763 sz. betétben 
felvett: A *j* 6920 hrsz. Szántó a Csibuk 
dűlőben 1 ho!d 1415 n.-öl 1135 korona 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1913 évi október hó 25 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellet, melyek 
úgy a telekkönyvi hivatalban mint Homokos 
községh. hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
Ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetnie.

Kevevára 1913 évi sz3pt. hó 6 - á:i
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz, kir telekkönyvvezető.

442. 504/913 végh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alolirott bírósági végrehajtó az 1881.

LX. t.-c. 102 ^értelmében közhírré teszi, 
hogy a fehértemplomi kir. törvényszéknek 
1913. 11031 és 13308 p. sz. végzése kö
vetkeztében Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd 
által képviselt Wiener Bankverein és Nie- 
derösterreichise Escompte Gesellschaft ja
vára kevevárai lakos ellen 250 kor. és 314 
kor. 11 fill, s jár. erejéig 1913 junius 16 
és julius 9-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2080 
koronára becsült következő ingóságok u.
m .: bolti áruk, állványok, bútorok nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
jbíróság 1913. V. 659 és 725/1 sz végzése 
folytán a Wiener Bankverein javára 250 
kor. tőke, ennek 1913 május 1-től járó 6% 
kamata és 65 kor. 30 f. perköltség a 200 
kor. betudása mellett;

A Niederösterreichische Escompte 
Gesellschaft javára 314 kor. 11 fill, tőke, 
ennek 1913 március 16-tól járó 6°/9 kama
ta, és eddig összesen 90 kor. 95 fillérben 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig a mar fizetett 250 kor. betudásával 
Kevevárán alperes lakásán és boltjában 
leendő megtartására 1913 évi okt. hó 
11-ik napjának d. u. 5 órája határidőül 
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 legtöbbet 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 szept. hó 26.-án 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

„ K E V E V Á R A , _________

1198/1913 végrh. 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 16780 sz. vég- 
szése következtében Dr. Bartulov Gáspár 
kevevárai ügyvéd által képviselt Tkubini 
takarékpénztár r. t. javára kevevárai lako
sok ellen 138 kor. s jár. erejéig 1913 évi 
szeptember hó 10-én foganatosított kielé
gítés végrehajtás utján foglalt és 780 kor. 
becsült következő ingóságok, u. m.: hintó 
Wertheimszekrény, óra és szekrény nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
jbiróság 1913-ik évi V. 964/1 sz. végzése 
tolylán 138 kor. tőkekövetelés, ennek 1913 
évi junius hó 22 napjától járó 6% kamata 
és eddig összesen 69 k. 20 f.-ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig I. majd 
II. alp. kevevárai lakásán leendő megtart. 
1913 évi okt. 13 napj. d. u. 1 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 felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 
Kevevára 1913 évi szép. hó 28 napján.

Orsó János kir. bir. vég.

6863/1913 tlkvi szám.

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság dr. Franki Sándor kevevárai 
ügyvéd által képviselt Szretkov Zsófia de- 
libláti lakos végrehajtatónak Guczul Illia 
delibláti lakos végrehajtást szenvedett el
len 28 kor. tőke és jár. ingatlan árverési 
ügyeben a teineskubini takarékpénztár r. 
t. kérelmére Paull János kevevárai lakos 
és Margán Lázár delibláti lakos késedel
mes árverési vevők ellen az 1881 évi LX. 
185 §-a alapján az alább körülirt ingatla
nokra az árverést elrendeli s annak fel
tételeit a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszéknek területén 
fekvő Deliblát község VII/699 (VÍI/1040) 
lapsz. tlkvben. foglalt következő ingatla
nok :

35 hrsz. dub. ut hat. 1 h. 400 n.-öl
III. o. kaszáló 749 kor. becsárban.

88 hrsz. 277 stb. hat 2 h. 32 n.-öl
III. o. kaszáló 2000 kor. becsárban.

88 hrsz. 277 stb. hat 267 n.-öl III o. 
kaszáló 76 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés D e l i b l á t  
községházánál 1913 évi október hó 27 
napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal 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 letenni.

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel- 
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1913 évi szept. hó 6 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

Kevevára község elöljáróságától.

5404/1913 szám.

Községi villamvilágitás.
A községi villamtelep üzemvezetősé-



1913. október 5. 5. oldal.

ge indítványozza, miszerint az áram szol
gáltatási szerződés 6 §-ban levő azon ren
delkezés, hogy „azon fogyasztóknak, kik 
az üzembehelyezés u*án jelentik be csat
lakozásukat a főólombiztositók illetve áram- 
mierő közötti csatlakozó vezeték külön 
egységár szerint felszámítandó“ 1913 de
cember hó 31-éig ne hajtassák végre illet
ve a rendelkezés végrehajtás ezen idő
pontig elhalasztassék.

V É G H A T Á R O Z A T .
A községi elöljáróság az indokolt 

előterjesztésnek helyt ad és az üzembérlő 
céggel egyetértőleg kimondja, miszerint az 
áramszolgáltatási szerződés 6 §-ban levő 
rendelkezést 1913 évi december hó 31-éig 
felfüggeszti és megengedi, hogy az üzem
behelyezés után jelentkező fogyasztók ré
szére az ingyenes csatlakozások a befek
tetési tőke terhére a jelzett idő pontig 
továbbra is eszközöltessenek.

I N D O K O K .
Az előterjesztésnek helyt kellett adni 

egyrészt azért, mert az üzemvezetőség 
értesítése szerint több jelentkező a csat
lakozás drágasága miatt visszalépett, más
részt pedig a szállítási szerződés XIV sza
kaszában 300 házi csatlakozásra felvett 
15.000 korona kimerítve még nincs és a 
fenti időpontig megengedett ingyenes 
csatlakozás határidejének meghosszabbítá
sa úgy a fogyasztó közönség, mint az 
üzem felenditése érdekeinek egy aránt 
megfelel.

Erről a községi villamtelep üzemve
zetősége, továbbá a csatlakozásra jelent
kező közönség jelen véghatározatnak a 
„Kevevára“ c. helyilapban való közreté- 
tele utján értesittetik.

Kevevára 1913 évi szept. hó 18-án 
Nikolics, s. k. P. H. Szármes, s. k.

jegyző. bíró.

458/913 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végreli jtó az 1881. 

LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. tör 
vényszéknek 1913 évi 11893 polg. sz. vég
zése következtében Dr. Bartulov Gáspár 
ügyvéd által képvisglt Gladinszki Lázár 
javára 540 kor. tőke, s jár. erejéig 1913 
évi julius hó 3-án foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 625 koronára becsült következő ingó
ságok, u. m .: bolti áruk, állványok, mérleg 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 V. 666/8 sz. végzése folytán 
540 kor. tőkekövetelés, ennek 1913 már
cius hó 5-től járó 6% kamatai és eddig 
összesen 243 korona 36 fiitérben biróilag 
már megállapított költségek erejéig, D e- 
l i b l á t o n  alperesnek boltihelyiségében 
leendő megtartására 1913 évi Oktober h5 
13 napjának délutáni 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-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  
temében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi szept. hó 26 - án.
Gurits Laj. kir. bir. végrehajtó

« K E V E V Á R A ,

6859/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 

Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd végrehajtat
nak Dobrojevics György kevevárai lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 579 kor. 
12 f. tőke, ennek 1913 január 24.-től járó 
8% kamata 10 kor. 30 fii. hirdetési díj, 
ezúttal 12 kor.-ban megállapított, valamint 
a még felmerülendő költségek, nemkülőm- 
ben a csatlakozás kimondásával a keve
várai 743, 1721, 1911, 1928 sz. betétekben 
felvett ingatlanokra Régius Emil javára 
64 kor. 70 fill, tőke, ennek 1911 auguszt. 
9-től járó 5% kamata és 29 kor. költség; 
ugyanaz javára 116 kor. 51 f. tőke, ennek 
1911 április 28.-tól járó 5% kamata és 
48 kor. 90 f. költség kielégítése végett 
az 1881 évi LX. t. ez. 146 §.-ai alapján 
az alább körülirt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és ennek feltételeit a kővetke
zőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak: a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 743, 1721, 1837, 1911, 
1928 sz. betétekben foglalt következő 
ingatlanok: I. a 743 sz. betétben felvett:

A I. 1562 hrsz, Ház 478 öisz. a ud
varral 150 n.-öl és 1563 hrsz Kert a bel- 
telekben 128 n.-öl 1/2 része 415 kor. 50 
fill, becsárban. II. az 1721 sz. betétben 
felvett: A + 3335 hrsz. Szántó a Ravnice 
bascse dűlőben 1391 n.-öl egészben 119 
kor. becsárban. III. a kevevárai 1837 sz. 
betétben felvett: A f  6909 hrsz. Szántó 
a Livade dűlőben 5 hold 186 n.-öl 1/2 
része 310 k. 50 f. becsárban. 1Y. 1911 
sz. betétben felvett: A t  6773 hrsz. Szántó 
a Livade dűlőben 1 hold 340 n.-öl 1/2 r. 
161 kor. becsárban. V. a 1928 sz. betét
ben felvett: 5343 hrsz. Szántó 56 n.-öl és 
5344 hrsz. Szántó 1298 n.-öl a Dzombe 
dűlőben 1/2 részben 110 k. 50 f. becsárb. 
A t  5449 hrsz. Szántó a Dzsombe dűlő
ben 1325 n.-öl 1/2 része 109 k. 50 fill. A 
t  6774 hrsz. Szántó a Livade dűlőben 1 
hold 567 n.-öl 1/2 r. 179 kor. 50 f. A + 
7745 krsz. Szántó a II. forduló Blizanice 
dűlőben 1223 n.-öl 1/2 r. 72 k. 50 f., és 
A f  8783 hrsz. Szántó az I. forduló Bli- 
zanicze dűlőben 1260 n.-ől 1/2 r. 104 k. 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a keve
várai kir. árverés termében 1913 évi ok
tóber hó 25 napjának d. u. 3 órakor fog 
megtartatni jelen árverési feltételek mel
let, melyek úgy a telekkönyvi hivatalban 
mint Kevevára községh. hivatalos órák 
alatt bárki által megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegásziteni ha 
eine kötelezettségének eleget nem tesz

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
alatt minden egyes vételári részlet ntán 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi

vatalnál lefizetni.
7. Vevő köteles eladott ingatlant 

terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetnie.

Kevevára 1913 évi szept. hó 6 - án 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz, kir telekkönyvvezető.

7038/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai la
kosnak végrehajtatnak Kordul Pávelné 
szül. Erdélyán Zsófia delibláti lakos vég
rehajtást szenvedett elleni 400 kor. tőke, 
ennek 1913 november 7-től járó 5% ka
mata 62 kor. eddigi ezúttal 21 korona 
30 fill.-ben megállapított, valamint a még 
felmerülendő költségek, nemkülönben a 
csatlakozás kimondásával Schmidt és 
Harich javára 410 kor. tőke, ennek 1911 
február 20.-tól járó 6°/0 kamata 1/3 % 
váltódij és 71 kor. 20 fill, költség: Petro- 
vics A. Pál javára 100 k. tőke, ennek 
1910 március 31-től járó 6 % kamata és 
30 k. 80 f. költség kielégítése végett az 
1881: évi LX. t. ez. 144 és 146 §§-ai alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár
verést elrendeli és annak feltételeit a 
következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Deliblát község II - 433 ( VII -1 0  0 )  
lapsz. tlkvben foglalt következő ingatlanok:

362 számú ház és 400 n.-öl házhely 
2/3 r. 591 kor. becsárban. 130 hrsz. 237 
és 93 Hutw. hat. 110 n.-öl III. oszt. kaszá
ló 2/3 része 15 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés D e l i b l á t  
községházánál 1913 évi november hó 28 
napjának d. e. 9 orakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Deliblát köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal 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 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 letenni.

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

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes



adókat és üietékeket viselni és az ingat- sag Dr Bartulov . Ä
lan birtokába az árverés jogerőre emel- viselt R a s . o ; ^  végzése következtében Dr. Rédiger Aladár
kedésekor lép. . Ä k f  ellen kevevárai lakos ügyvéd által képviselt

8. A tulajdonjog a vételár es kama- rai lakos vég J Ш 2 oklober Kol]ár Antai Székelykevei lakos javára
tarnak teljes lefizetése után jogerőre java- 96 tor. 20 f «. k - ;j9 kor. eddi. székelykevei lakosok ellen 154 kor. s jár.
ra hivatalból bekebeleztetni. 101 qn fil] _ ben meírálla- ereiéig 1913 évi március ho 21.-en foga-

Kevevárán 1913 évi szept. hó 18-án. wtamínt felmerülendő költ natositott kielégítési végrehajtás utján
Hajdú s. k. kir. albiró. séffek nemkülönben a csatlakozás kimon- foglalt és 630 kor. becsült következő in-

A kiadmány hiteléül. dásáv’al Paull János javára 240 kor. tőke góságok, u. m .: uszo, szecskavago es két
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető. ennek 1911 április 15-től járó 6 % -os lo nyilvános árverésen eladatnak.

Janos, teieK---- у-------------  és 55 kor. költség; a Pancsovai hiteilbank Mely árverésnek a kevevarai кич
6692/913 tlkvi. sz. iavara 1400 kor. tőke, ennek 1912 novem- jarasbirosag 1913 évi v. 268/2 számú

i bér 10 tői járó 6 % os kamata és 230 végzése folytán 154 kor. tőkekoveteles,Árverési hirdetményi kivonat. kor költség, Székelykeve község javára ennek 1913. évi január hó 2 napjától
60 f évi elvont haszon és 12 kor. 60 fill, járó 6% kamatai és eddig összesen 75

A kir. jbirósag mint tlkvi. hatosag költgé kielégítése végett az 1881. évi LX. kor. 17 fillérben biróilag már megállapított
Miloszavlyov Milos homokbálvanyosi la- c ég° 140 g aj alapján az alább költségek erejéig, alperes székelyk. lak.
kós javára 60 kor. tőke, s jár. még tel- jJöraiirt ingatlanokra az árverést elrende- leendő megtartására 1913 évi Oktober hó
merülendő költségek kielégítése vegettnaz и és annak feltételeit a következőkben te- 11 napjának délelőtti 8 órája határidőül
1881 évi LX. t.-c. 144 es 187 es az 1908 gz- közzé: kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók |
évi XLI. t.-c. 27 §-a alapján és a 14b g-а Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
értelmében Nedelykov Rakd a homokbal- ^  ^  törvé szék területén fekvő Ke- érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107
ványosi lakos ellen a ftemploim kn. tor-  ̂ közsé^ 1223 sz. betétben foglalt 108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett
vényszék területén fekvő Homokbalvanyos következő ingatlanok : a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be-
községben és a homokbalvanyosi 314 sz. д  j 1873 hr. Kert a beltelekben 462 n.-öl csáron alul is elfognak adatni, 
beteten felvett: hitelekben Ebből Ártér 161 n.- öl 1 K. 20 fill, tiszta Amennyiben az elárverezendő ingó-
900 Л  é«42341/í hrsz Ház 221 öisz a jövedelemmel és 1875 hrsz. Ház 272 öisz, Ságokat mások is le és felülfoglalták és
200 n.-ol es 2341/1 hr. . * a udvarral a beltelekben 407 n.-öl 1659 azokra kielégítési alapot nyertek volna
udvarral a beltelekben 89 m-ol 660 kor. becgárban ezen árverés az 1881. LX> t  cz> 120 § - a
becsarban, mm az u oajan а e о д  -j*. 2396 hrsz. Szántó az alsó Rét temében ezek javára is elrendeltetik.

I K U ' Ä S « Ä  K«” * > 1913« “ 28 • *"•keztében elrendeli, és ezt valamint ennek A 00Г  Rav£ ce Orsó J. kir. bir. végrehajtó
feltételeit ezennel közhírré teszi. Bascs* ddloben ™  ol 19 K‘ becsarban. -----------------------------------I ----- í-----------

A nyilvános árverés Homokbálványos , .^*.Ez?ri nyhvanos arveres a keve- 1154/1913 végr. szám.
, .. „ „ A „ и a „ a  n  a  1 1Q1Q axt: л и * л varai kir. arveres termeben 1913 évi ok-
bér hű lő napjának íl e. 9 órájakor tóber hő 28 napjának d. u. 3 órakor fog A rU S ltS l  h i r d e t m é n y .
a következő úgy a tlkvi. hivatalban mint megtartatni jelen árverési feltételek mel- Alu,ir0,t bírósági végrehajtó az 1381

S  I Ä T Ä  p  L X - . «•* ‘ « f  f i » , « ?»»•'
1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg. a âtt b á rk  ̂ál tál ni ek* ̂  b̂ g ? ̂  ‘ törvényszéknek 16175 *1913 évi számú
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron ’ ^ 1 n á árverésen a fenti végzése következtében Dr. Zinner Miksa

alul nem fognak eladatni. . * , .Y. ..., . , , , • fehértemplomi majd Dr. Bartulov Gáspár
3. Az árverezni szándékozók tartóz- “ nnhííTküdáítási ár kéthar- kevevárai ügyvéd által képviselt „A fehérnek az ingatlanok becsárának 10 %-át nak adatni azonban a kikiáltási a templomi Pol gári takarékpénztár r. t. w

készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 2 ян!!ь!? a acSOnyabb агОП nem °gna javára delibláFi lakósok ellen 300 k. s jár.
pírban « S L Ä r ’t t te le z ő , Árverezni szándékozók tartoznak
^ maZ. ,Ue“ f nlaUeVŐ 8Z arVeréSnél meg pénzben vagy óvadékpapirban akiküldöU f  felülfoglalt és 1600 kor. becsült követ-

5. Ha az árverésen az utóajánlelnat kezeihez^etenni árverésen^lada’tnak. m' ’ ^  "У' Va'>0S
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlano- b- ® ban a ' bánatoénz az általa Ме1У árverésnek a kevevárai kir.
nittaínak megvettnek nyilvá- g ®  m̂yegfele,ő 10„/o.ra PkiegászUeni ha járásbíróság 1913-ik évi v. 893/2 számú

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő eme kötelezettségének eleget nem tesz ennek W ^év "  juíius hT^^natiátóM áró
köteles nyomban a bánatpénzt az általa , . fb^ ev? kot®|es a  ̂vételarat 2 egyenlő kamatai 1/3  ̂ °/ váltódii és eddiir
Ígért megfelelő vagyis 10 70-ra kiegészi- eszletben es pedig elsőt az arves JOgero- kor вб ПП Ьеп ЫгЬЛа^ тАгmní ha nam re emelkedesetol számított 15 пар a ma- összesen u* ког. öo rin. Den Diroilag mar
teni ha eme kotelezettsegenek eledet nem dik t uirvanazon nantól számított 45 nan megállapított kótségek erejéig, IV.tesz a igerete figyelmen kívül hagyasaval es soamat ugyanazon naptól számított 40 nap ajneres delibláti lakásán lPpndő
kizárásával az árvprés nvnmhan folvtatódik alatt minden egYes vetelan résziét ntan a‘Pe0res r el D; at2 laka.baa leendő megtart.Kizarasavai az arveres nyomban roiytatoaiK. árverés naniától számított 5°/ kama- 1913 evi °ht. 7 n apj. d. e. 11 órája ha-7. Az újabb arversi költségeket a vevő az arveres napjatoi számított o /0 ката táridő'1 kitüzetik és ahhoz a venni ê An
köteles fizetni az iffért vételáron felül tokkal еёУйи a kevevarai m. kir. adohi- y 1100“1 klUlzetIk es ahll°? a v,ennJ s.zaa“Köteles tibeti az gert vételáron teiui. vatalnáI lefizetni. d-kozok ezennel oly megjegyzéssel hivat-

Vev9 koteles a vételarat Két y  köteles eladott ingatlant nat meg, hogy az érintett ingóságok azegyenlő részletben es pedig az elsőt az , Л; / cvu Г'и1С17!5 e 1Пёа1Д iftftf éFi TY t p 107 óc ihű r járverés iotrprőrp pmplkpdésétől számított terbel° es az arveres napjától esedekes ey\ LÄ; c. 1U7 es Ю8 §-ai értél-
15 „an alatt a másikat usvanaz naotól adókat és '"etéket viselni és az ingatlan meben keszpenzfizetes mellett a legtöbbet
ä S i  « „ S p X T l t a - f t .  « Л м .  « g j .  becsáron álul i.

S i S t S Ä i K S Ä S S i Ä  " . "  * > • ■ № " ) . « vételár és kan,,. ^ ^ ¥ < « , 1#
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész- tmnak teljes letizetese után fog vevő ja- гГЙ Й J* . • *? TeS feldlf°K‘alta tdk
leiben számttatik be. vara hivatalból bekebeleztetme. eLn irver^ ,? iR 4, ]°^° tT ’', 'ions

u e . 1Q1Q ' • u nn ' Kevevára 1913 évi aug. hó 8 - án ®Z.ei] аГ̂ еге8 af еУ* L,X* Е‘с* ^°§*Kevevaran, 1913. évi aug. ho 27-en. , ertelmeben ezek javára is elrendeltetiku . .  T , . Kapp Janos, s. k. kir. jarasbiro. „ , \ . , ,
Hajdú J. s. k. kir. jbiro. A kiadmány hiteléül: Kevevara 1913 évi szép. ho 23 napjan.

A kiadmány hiteléül: Dinusz, kir telekkönyvvezető. János kir. bir. vég.
Dinusz János, kir. telekkönyvezető. ■■"■■■■ ■ 1 1  ------

tikvf. szám " --------------- 1192/1i13 végr- szám- 01csó könyvek!
Árverési hirdetményi kivonat h ^ d e í m é n » .  a z  A th e n a e u m  k e n y v t á r b ő i

• Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 az Oberlauter-féle könyvkereskedésben
A kir, járásbíróság mint tlkvi. ható- évi LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel kaphatók Kevevára.

Nyomatott az Oberlfiuter- féle kövynnyomdában, Kevevárán

í v

6 o|tlal__________________________  „KEVEVÁRA, , ________________________1913- okt.°ber 5- .



M elléklet a ^Kevevára" 4 0 -ik számához.

>447/913 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A ki ', já.’Asbiróság mint tlkvi. ható

ság Dr. Bartulov Gáspá: ügyvéd által 
képviselt Raso/án Mik оз vé're ла‘,tárónak 
Craya Pál kevevárai lak is végrehajtást 
szenvedett ellen 70 kor. tőke, ennek 1912 
december 16 tói já/ó 6 1/0 os kamata 36 
kor. 40 fill, eddigi emetál 14 kor. 30 f. - 
ben megállapított valamint a meg felme
rülendő költségek nemkülömben a csat
lakozás kimondásável az oravicai t. pénz
tár R. T. javára 640 kor. tőke, ennek
1912 október 19 töl járó 5/0 os kamata 
8 kor. 90 fill, költség Jenota Koszta ja-

| vára 40 kor. tőke 1910 november 8 tói 
járó 5°/0 os kamata és 31 k, 40 f. költ
ség Paiul János javára 108 kor. tőke, en
nek 1912 augusztus 15 tol járó 6°/0 os 
kamata és 45 kor. 20 fill, költség Szimics 
Veümir javára 43 kor. 4 fill, tőke, ennek
1913 január 13 tói járó 5% os kamata 
és 28 kor. költség kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. c. 144 és 146 § - ai az 
alább körülírt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és annak feltételeit a következők-

I ben teszi közzé.
1.) Árverés alá bocsáj tatnak a fteinp- 

lomt kir. tői vény szék területén fekvő 
Kevevára község 352 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok :

A I. 1078/2 hrsz. Kert a keltetekben 
356 n.-öl a 1079/2 hrsz. Ház 578 öíz. a

I udvarral a beitelekben 240 n.-öl 376 ko
rona becsárban.

A f  9701 hisz. Rét dűl. Ártér 1180 
n.-öl 23 kor. becsárban.

A f  9702 hrsz. Rét a felső Rét dű
lőben Ártér 1251 n.-ől 24 kor. becsárban. 
A t  9707 hrsz. Rét a felső Rét dűl. Ár
tér 1 hold 698 n.-öl 44 kor. becs. A *f* 
9708 hrsz. Rét dűlőben Ártér 1215 n.-öl 
23 kor. becs. A + 9709 hrsz. Rét a felső 
Rét dűl. Ártér 598 n.-öl 12 K. becs. A + 
9310 hrsz. Rét a felső Rét dal. Ártér 

j 638 n.-öl 12 kor. becs. A t  9712/1 Rét 
a felső Rét dűl. Ártér 932 n.-öl 18 kor. 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés a keve- 
varai kir. árverés termében 1913 évi no
vember hó 0 napjának d. u. 3 órakor fog 
megtartatni jelen árverési feltételek mel
let, melyek úgy a telekkönyvi hivatalban 
mint Kevevára községh. hivatalos órák í 
alatt bárki által megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- ' 
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

4 5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
eszletben és pedig elsőt az árvés jogerő
be emelkedésétől számitolt 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
'áiitt minden egyes vételári részlet után 
‘íz árverés napjától számított 5% kama

tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adóka1; és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor.lép.

A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetnie.

Kevevára 1913 évi aug. hó 8 - án 
Kapp János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz, kir telekkönyvvezető.

1207/913 vgrh. szám.

Üryaresi hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kereske
delmi kir. törvényszéknek 1913 évi 142, 
458 p számú végrése következtében Dr. 
Lakos György majd Dr. Franki Sándor 
kevevárai ügyvéd által képviselt asztalo
sok szövetkezeti bútoráruháza budapesti 
bej cég javára temesvári lakos ellen 1500 
kór. s jár erejéig 1913 évi szeptember hó
13-án foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján le és íelülfoglalt és 710 kor. becsűit 
következő ingóságok u. m. : egy hintó és 
aratógép nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1913-ik évi V. 988/1 végzése 
folytán 1500 kor. tőkekövetelés ennek 1913 
évi február hó 27 napjától járó 6% kama
tai Ve °/q váltódij és eddig összesen 242 
kor. 97 f.-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Kevevárán majd folyta
tólag homokoson alperes házában leendő 
.megtartására 1913 évi október, hó 14-ik 
napjának cl. u. 2 órája Kevevárán Ho
mokoson pedig fél 5 órája határidőül 
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 1 0 8 § -a i értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet 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 szept. hó 26.-án 
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

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/fí cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan eiísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Maiiéra“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.




