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A szüret.
Már beérkeztek a földtnivelés- 

iigyi kormány szaktudóínak jelentései 
az ország minden részéről a szőlő- 
termelés állásáról. Minthogy szőlőter
melő ország vagyunk, nálunk terem
nek a világ legjobb borai, tehát fon
tos, bogy az idei szőlőtermelésről 
kellő mértékben foglalkozzunk.

A jelentések közül kiragadunk az 
egymástól távol eső vidékek termé
seiről szóló közlésekből hármat: A 
szőlőtermeléséről hires szekszárdi ke
rület tudósítója ezeket Írja: Az idő
járás bűvös, borult, időközönkint ki
sebb esővel, a szüret általánosságban 
folyamatban van. hegyi szőlőkben 
kataszteri holdankint 6 hektoliter, 
lapályon 10 hektoliter musttermés 
várható. Uj mustért eddig 24 — 44 
koronát fizetnek hektoliterenként.

Balassagyarmati kerület (Nógrád, 
Hont, Esztergom, Bars és Nyitravár- 
megye). A szőlő érése a kedvező 
időjárás folytán sokat halad. A rot
hadás megszűnt. Gyenge középtermés 
várható, javuló minőséggel. A must

cukortartalma minusz 18 %, must ki
sebb tételekben 60 — 100 koronáért 
kelt el hektoliterenként.

Fehértemplomi kerület. (Bácsbod- 
rog, Torontál, Temes és Krassószö- 
rényvármegye.) Az utóbbi időben 
beállott száráz és meleg időjárás ott, 
ahol a szőlő lombozata még zöld ked
vező hatással volt, ugyanis amig az 
eddigi szüreti eredmény 13 % cukrot 
csak elvétve haladta meg, addig a 
most meginduló szüretnél feltéve, 
hogy az idő továbbra is kedvező 
marad, a cukortartalom 15 — 16 szá
zalék sőt még ennél is több leend. 
Kataszteriális holdankint 20 hektoli
ter termés várható átlagban. A must 
iránt a kereset elég élénk ugyan, mind
azon által az árak még nagyon nyo
mottak.

A szüret képe tehát ezidén nem | 
mondható kedvezőtlennek, jólehet az 
idei nvár sok esőjével, hideg napja
ival és erős szeles időjárásával nem 
nagyon kedvezett a szőlőtermésnek. 
E körülmények folytán a szőlő nem 
érte el a cukor tartalmat, amelyet I 
melegebb nyárak után elvárhatunk. 1

Egy feltűnő jelenség azonban, hogy 
a kitűnő borok vidéken az árak sok
kal silányabbak, mint a szőlőterme
lésre kevésbé jó vidékeken. Szekszár- 
dcn a je’enb's szerint uj mustért 
28 — 44 koronát fizetnek hektolite
renként, mig a balassagyarmati ke
rületben a mustot még 100 koroná
ért is vesztegették és minimum, ame
lyet itt elérték a mustért, ez nagyobb 
volt annak a maximummánál, amit 
a szekszárdi kerületben tudtak elérni.

Ezek az árkülömbségek talán ab
ban kereshetők, hogy a jó vidéken 
az időjárás megrontotta szőlőtermést, 
mig a kevésbé jó szőlőtermelő helye
ken az időjárás kedvezett a szőlőter
melésnek. Csakis ennek tudható be 
az az árkülömbség, amelyet szóvá tet
tünk.

De minden ( s Are örvendetes az, 
hogy nem szűkölködünk borok hiá
nyában. Tudvalevő dolog, hogy abban 
a', esetben is, amikor nincs jó szőlő- 
termelésünk, hogy azért mi magya
rok nem vonjuk meg magunktól az 
ivás élvezetét; csakhogy az ilyen 
rossz évedben több mesterséges bort

TÁR C  A.

Az irodalmi kávéházról.
Gresham.

A csiliáros, aranyozott és füstös pla
fonéi kávéház egyik szöglet isztalánál ül
nek : Matrácz Emil vers iparos és tartalé
kos katonai mesemondó, a kövér és szem
telen politikai cipőnagykereskedő, a méla 
Sasorr László és barátja Számjegy Géza, 
köz- és magán gazdász, ál-iró, nyugdij- 
stéber.

A urakat Matrácz Emil tartja szóval. 
Hadgyakorlati élményeiről beszél, egy elő
őrsi bravúrjáról, amikor egy egész ezre
det mentett meg a vereségtől. A mesét 
az altábornagy szavaival fejezi be.

— Emil, du bist ein verfluchter Kerl; 
schade, dass Du Juda bist! (Kutya fickó 
vagy Emil! milyen kár, hogy zsidónak 
születtél!

A fiúk a mesét csattanos befejezésé
vel nem első ízben hallják, ami a hatás 
rovására megy. Emil tudja, hogy ezúttal 
nem adott uj szint a meséjének, a fiuk 
azért is ásítottak olyan sűrűn. Egy * П-

mes“-be temetkezik, de egy kukkot nem 
olvas.

— Ki lehet az a Gresham, akinek a 
szobra ott unatkozik vis a vis a sarokban ? 
Sasorr egy széleset és mélyet ásítva.

Emil kibújik a Times alól.
— Egy öreg fakereskedő volt, vala

mikor Groszsteinnak hívták, de angolra 
magyarosította a nevét, mert az első fa
kereskedő volt, aki egészen beretvált arc
cal járt.

— Mit beszélsz Emil, hiszen láthatod, 
hogy szakála van; fakereskedőket pedig 
temetkezési anyakönyvekben szokás meg- 
örökiteni, nem gipszszobrokban, mint a 
busuló juhászokat.

Számjegy (végtelen nyugalommal:) 
persze, persze, a Gresham az az csak af
féle fogalom, mint teszem azt, a Lloyd 
azonban jelenti a magasabb gazdasági és 
szellemi közületeket, mig a Gresham a 
kisebb vállalkozásoknak, hogy úgy mond
jam őrszentje. Erről egyébként a „nagy
bankok“ és az eszmetársulat“ cimü cik
kemben is alaposan foglalkoztam.

A cipönagykereskedő szkeptikusan 
hallgatja a fejtegetéseket, de Számjeggyel 
szembeszálni kockázatos dolog volna, mert 
ez statisztikával és válogatott, de érthetet

len szakkifejezésekkel paríroz. A békés 
természetű nagykereskedő inkább lenyeli 
Számjegy kolléga bölcsességeit. A beszél
getést azonban tisztes távolból Zsiga, a 
főpincér és Móni a pikkoló is hallgatják. 
Zsiga megszólal:

Én úgy gondolom uraim, hogy ez a 
Gresham valami dúsgazda г angol lord le
hetett, akinek nem lévén jobb dolga, biz
tosításokat fogadott el, előbb a saját sza
kái ára (azért növesztette,) később azonban 
a részvénytársaság kontójára, mert úgv 
hallottam, hogy gründolt is egynéhány 
társulatot.

Ma Ír '.ez: Ugyan kérem, hogy ütheti 
az orrát ilyen tudományos ügyekbe. Ezek 
olyan dolgok, amikben mi önálló kutatá
sokat végeztünk: erre Ön ide jön és nem 
rostéi nekünk ilyen naivságokat föltalálni 
udvariasan fölszólítom: hordja el magát!

Móni (öt lépésről, hogy kell pillanat
ban veszély nélkül elléphessen:) É:i úgy 
gondolom, hogy urak közül senkinek sincs 
igaza. Gresham, az egy tekintélyes angol 
kereskedő volt, akit a tizenhatodik század 
közepén lovaggá ütött Erzsébet királyné. 
0 vo.t az, aki 1566-ban a londoni börzét 
megalakította. Szobra a nagystílű keres
kedők bálványa.



iszunk, mint egyébkor. Vannak ugyan 
elég szigorú törvényeink a borhami
sítás megtorlására, de nincs az a tör
vény, amelyet annyi rafinériával tud
nának kijátszani, mint éppen ezt. 
Ismeretes még a régi anokdóta, ame
lyben egy öreg és borhamisításból 
meggazdagodott kereskedő halálos 
ágyához kéreti gyermekeit, rájuk adja 
áldását és mielőtt lelkét kilehelné, 
ezeket mondja :

— Tudjátok meg gyermekeim, 
hogy szőlőből is lehet bort csinálni.

Ezekkel a szavakkal az ajkán halt 
meg a borkereskedő, aki azonban 
nem volt az utolsó. Még utána is 
következtek, még közöttünk is van
nak borkereskedők, akik glicerin és 
anilin mellett szüretelnek és akik 
ugyan úgy mint a tej hamisítók, meg
mérgezik a sírva vigadó magyart.

A bőtermés borban remélni en
gedi azt, hogy nem igen szorulunk 
hamisításra és minthogy borban ki
vitelünk sincs valami különösen nagy 
reméljük, hogy ezidén igazi borokat 
ihatunk.

Csak a korcsmárosok ne nagyon 
higgitsák fel és ne nagyon keverjék 
a silány fajtát a jobb fajtával.

H Í R E K .
== Ág. h. ev. reformációi istentisz

telet. Vasárnapon f. hó 26.-án d. u. 2 
órakor a helybeli polgári fiúiskola harma
dik osztályában W a l l r a b e n s t e i n  
Jakab homokosi lelkész úrvacsorával egy
bekötött istentiszteletet tart.

— Áthelyezés. Csanádegyházmegyé- 
nek főpásztora, Dr. Glattfelder Gyula a to- 
rontál vármegyei Lovrinból segédlelkész 
minőségében László Jánost okt. 20-án he-

2. oldal.______________________

A társaság fölpattan az asztal mellől. 
Még a cipőnagykereskedő is. A pikkoló 
eliramodik, de a fiúk utána vetik magu
kat, elfogják és oda vágják Gresham mel- 
szobrához. amely darabokra törik.

Számjegy : Pompás téma, holnap már 
meg is irom. A cime az lesz: A kultúra 
harca a félműveltség ellen, különös tekin
tettel az angol tőzsdei szobrászatra.

Parerga és Paralipomena.
Ugyanezek. Később megérkezik Lant 

Ödön novellista, kritikus és kezdő szocio
lógus. A hóna alatt egy csomó német új
ság. A fiúkat csak úgy félválról köszönti; 
szinte tüntet a szellemi magasabb rendű- 
ségével. Leül, hátra simítja sürü, fekete 
haját.

— Most olvasom, hogy kiadták a 
Parergát és Paralipomenát; ezek a görö
gök még is jói csinálták a dolgukat, már 
majdnem biztos volt, hogy a két sziget 
a bolgároké lesz mondja.

Matrácz: Tévedsz, öregem, az nem 
vonatkozhatik a háborúra. Parerga és Pa
ralipomena tudtommal egy tánckettős és 
ha abban a hírben kiadatásról van szó, 
akkor az azt jelenti, hogy ezek az artis
ták valamit elkövethettek, megszöktek kül
földre és a hatóság megindította ellenük

lyezte át a kevevárai róin. kath. plébánia 
hivatalhoz. Üdvözöljük !

=  Primitia. Múlt vasárnapon folyó 
október hó 20.-án szomszédközségünkben 
Székelykevén nagyon magasztos ünnepély 
folyt le. Szabadka Zoltán, a köztisztelet
nek örvendő Szabadka Gyula m. k. áll. 
isk. igazgatónak legidősb fia, ki a bécsi 
Pázmáneumban kitűnő eredménynyel vé
gezte hittudományi tanulmányait és a 
kassai püspök által pappá szenteltetett és 
most a praemontrei kaiiono: rendnek 
tagja d. e. 10 órakor első miséjét tartot
ta. Az újmisés oldala mellett a manuduc- 
tor Schelling József székelykevei plébános 
volt és asszisztenczia végett több szomszé
dos plébános jelent meg. A templom 
szentélyében foglaltak helyet az újinisés- 
nek szülei, rokonai és ismerősei, számos 
vendég Keveváráról és Kevepallósról és a 
székelykevei híveknek beláthatatlan töme
ge, a mely a templomot zsúfolásig telitet
te. A nagymise folyamában Neumann 
János kevepallósi plébános tartotta az 
ünnepi szónoklatot, mely a jelen voltakra 
igen jó hatással volt; mise alatt kántorok 
és a nép hatásos egyházi dallamokat 
énekeltek. Megható jelenet volt az, midőn 
mise közben az áldozásnál az újmisésnek 
szülei fiúknak kezéből magukhoz vették 
a szentséget; sokan voltak, a kik meghat
va könnyeztek! De még nagyobb hatással 
volt a jelenlevőkre az, midőn a nagymise 
végén a gyermek mint pap első áldását 
édrs szüleinek osztotta, minek láttára 
mindenki kellemesen megrendülve érezte 
magát. Végre az újmisés a népnek adta 
az áldást. Délután 1 órakor Szabadka 
Gyula vendégszerető lakásában közös 
ebéd volt, a melyre a megjelent papokon 
kivtil Keveváráról Petri Zsigmond kincs
tári tisztartó, Dr. Jakabfy Ernő ügyvéd, 
Dr. Bartulov Gáspár ügyvéd, Kapp János 
kir. járásbiró —, Kevepallósról Keszthelyi 
áll. isk. igazgató és neje, az egész székely
kevei intelligentia és az ottani hitközség 
képviselete jelen volt. Az ebéd alatt 
először az újmisés üdvözölte vendégeit; 
Schelling József székelykevei lelkész fel-
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a kiadatási eljárást.
Sasorr: Határozottan nem merem 

állítani, de ha az emlékezetem nem csal, 
akkor vagy olvastam, vagy valamelyik 
tudományos előadáson a két szó eredeté
ről a következőket hallottam: Még klaszi- 
kus időben élt Görögország valamelyik 
városában egy király két gyermekével, a 
fiával Parergával és Paralipoinenéval, a 
leányával. A gyerekek, hogy apjuk hatal
mát még annak életében magukhoz ragad
hassák, az öreget (a nevét bizony már el 
is felejtettem) eltüntették egy sötét szák- 
lába. A király itt gyökerekből élt és for
rásvízből. Később megszökött rejtekhelyé
ből és mint koldus lantos járta be az 
aegei tenger szigeteit, mindenütt egy gyö
nyörű eposzt énekelve gonosz gyerme
keiről, Parergáról és Paralipomenáról. Az 
a cikk bizonyára azt jelenti, hogy azt az 
eposzt, amely eddig csak szájról-szájra jáit, 
s végre nyomtatánban is kiadták.

Számjegy : Ez nem egészen plauzibilis. 
Az én határozott és mondhatnám, mate
matikán alapuló véleményem az, hogy 
Pererga és Paralipomena egy régi görög 
számrendszer, amelyet Thelesnek tulajdo
ni tanak. Ezt ásta ki mostanában valame
lyik történész. írok is róla legközelebb egy 
cikket. A cime az lesz: „Lehelett-e volna
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köszöntötte az új inísést, Halbedel beresz- 
tóczi lelkész az újmisésnek szüleit; mire 
a felköszöntő beszédeknek még majdnem 
végtelen sora következett. Ez általános 
vonásokba# priinicziája Szabadka Zoltán
nak, a ki a sorok megjelenésekor már 
mint theológiai tanár működik, kinek 
szép és mesterséges előadásait hallgatta 
kel eines álomban egy jelen volt.

— Az új központi iskola. Megnyílott 
végre az új iskola f. hó 20.-án, melynek 
falai között 15 tanerő kb. 800 főnyi tanu
ló seregnek fogja hirdetni a kultúra igéit. 
Nagy volt a sürgés-forgás nevezett napon. 
Minden szülő igyekezett gyermekét a 
szükséges tanszerekkel ellátva iskolába 
felvezetni. Általános volt az öröm az ar
cokon, kiszámíthatatlan a kíváncsiság a 
szülők és gyermekeik között, megláthatni 
haladó kuluránk, büszke palotájának ter
meit és folyósoit. Megnyílott imo a két 
nagy iskola ajtó, s a benn várakozó 
tanítótestület még fokozatosabb örömmel 
fogadta az ajtókon beözönlő tanuló sereget 
és szülőket. Nagy Ion a zúgá -keresés s 
az örömnek és cs dal hozásnak hangos 
megnyi’atkozását csakúgy visszhangzották 
a lépcsőházak, folyosók és termek hatal
mas falai. Majd a midőn a tanítók a 
tanulókat osztályukba vezették, megkez
dődött az első bevezető oktatás. Azóta, 
nem épen zavartalanul, de eltekintve az 
apróbb ferdeségektől és fel-fel tünedező 
hiányokból, illetőleg szorgos pótlást 
igénylő mulasztásoktól lelkesen folyik az 
oktatás. Jelezzük azonban, hogy nemcsak 
az épületben van még hiány, hanem a 
későbben megkezdett oktatásban is lesz 
pótolni való. Kéretnek tehát a szülők, 
hogy most már gyermekeiket még foko
zottabb rend és pontossággal küldjék 
iskolába*, nehogy pontatlan látogatásukkal 
a tanítást zavarják.

— Szüreti mulatság. F. hó 12.-én 
szombaton folyt le a helybeli „Magyar 
Király“ szállodában a múlt számunkban 
jelzett szüreti mulatság, amely látogatott
ság tekintetében némi kívánni valót 
hagyott ugyan hátra és ezt legfeljebb a

panamázni Theles tétele szerint?*
Ezt a beszélgetést is megfüleli a 

pikkoló. Most is biztos távolról odaszól :
— Uraim, Önök tévednek. Parerga 

és Paralipomena nem jelent egyebet, mint 
megmaradt, visszahagyott dolgok it. A cikk 
pedig abban a német lapban nem mond 
mást, mint azt, hogy Schoppenhauer né
met tudós és bölcsész apró Írásait, amiket 
ő ilyen címen foglalt egybe, újra kiadta 
valamelyik német könyvkereskedő.

Minthogy Móni székekkel és ruha
fogasokkal kellőképen elsáncolta magát, 
rögtön ítélő eljárásra gondolni nem lehet. 
A fiúk mintegy vezényszóra felállnak és 
dühösen — fizetés nélkül — elhagyják a 
helyiséget.

Odakünn megszólal Lant Ödön.
— Egy lehetetlen hely az a Gresham, 

az embert még a szabad tudományos ku
tatásában is minduntalan zavarják. De et
től elte .intve, micsoda szamárság az a 
németektől, hogy föltámasztják halottaiból 
azt a nimolisla Schoppenhauert. Most, ami
kor már régen túl van haladva az a vén 
kreten! Pont most adják ki a dolgait, a 
teremburáját, most amikor az ember már 
Móric Zsigmondo; és Kernács Ilonát olvas
hatja. Az ember már nem is élhet miat
tuk intellektilel életet.
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rendező Buchner vendéglős bánta meg, 
de a jókedv hiányáról tényleg nem lehet 
panaszkodni. A terem a szüreti mulatság
hoz híven roskadásig volt szőlőfürtökkel 
feldíszítve. A fürtök között akadt alma, 
körte, sőt hagyma és paprika is. Kellemes 
látványt nyújtottak a magyar ruhába öl
tözött német leányok. Vörös pruszlik, 
magyarosan font haj, nemzeti szinű pánt
lika voltak a viselt t fővonásai. Aki a 
felaggatott gyümölcsökből valamit leszakí
tott, azt a csőszöknek kijelölt leányok 
azonnal a rögtönitélő bíróság elé állították 
ahol a lopott érték szerint 20-80 fillérnyi 
büntetést kellett fizetni. Ezen összeg a 
költségek fedezésére szolgált. Természe
tesen akadtak a férfiak között bőven olya
nok is, akik csupa pajkosságból minél 
többet lopkodtak össze, csakhogy a 
leányok állal megfogva, karonfogva kísér
tessenek a bíróság elé. A mulatság kedé
lyes hangulatban a reggeli órákig 
tartott. Az ételek és italokról csak a 
legnagyobb dicséret hangján lehet szólani.

=  Képviselőtestületi gyűlés. A hely
beli községi képviselő testület Önkormány
zati jogának visszaállítása óta e hó 20,-án 
tartotta első érdemleges gyűlését, amelyen 
mintegy 40 képviselőtestületi tag volt jelen. 
Jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy az 
elöljáróság által tárgyalásra kitűzött pon
tokat nagyobbrészt változatlanui fogadták 
el, úgy amint azokat a községi tanács 
ajánlotta. Úgy látszik az autonómia felfüg
gesztése mégis csak használt. Nagy érde
me van azonban a tárgyalás ilyetén síma 
lefolyásában Nikolics Dusán új főjegyző
nek is, aki tapintatos és higgadt modorá
val, jó előadói képességével igen kellemes 
benyomást tett. Neki is jóleső megelége
désére szolgálhat, hogy a megfékezhetet- 
lennek hiresztelt képviselőtestület hivatá
sának megfelelő módon viselkedett. Most 
csak az a kívánatos, hogy ez a jó vélemény 
ne egyhamar változzék meg. A gyűlés 
egyébként a következő határozatokat hoz
ta : 1. A gazdasági bizottságba beválasz
totta Bunda Vazult, Ragyivoj Istvánt, 
Jovánov Áront, Büchler Jv)zsefet és Krikl 
Lőrincet. Az építésügyi bizottságba pedig 
Visnyicski Lázárt, Drencsa Mihályt és 
März Lőrincet. 2. A községi iskolaszékbe 
ismét a két régit, Bunda Vazult és Paull 
Jánost választották be. 3. A fogyasztási 
adó beszedési jogát hajlandók úgy amint 
azt a pénzügyigazgatóság megállapította 
13,046 koronában — bérbevenni. — 4. A 
második gyógytár felállítását kérelmezték.
5. Állati hullaszállító kocsi beszerzése 
elhatároztatott 400 koronányi összegben.
6. Az uj központi iskolába a villanyvilá
gítás bevezettetik. 7. Mirkovics Vilályos- 
nénak megengedték, hogy a piacon mun
kások részére fabodés kávéfőzőt állítson 
fel. 8. Sertés legelő céljára a kincstártól 
még 5 hold lesz kibérelve, miután a jelen
legi terület elégtelennek bizoyult.

=  Megyebizottsági tagok választása. 
Temes megye igazoló választmánya azok
nak a bizottsági tagoknak a helyére, akiknek 
megbízatása 1913. év végével lejár, vala
mint a delibláti választókerületben az 1916 
év végéig a megválasztott, de a törvény
hatóság helyéről véglegesen elköltözött 
Hammer Károly helyére a választást nov.
12. 13. és 14.-ére kitűzte. A kevevárai 
kerületben Nikolics János, Miatov Pál, 
Krikl Lőrinc és Visnyiesky János helyére 
4 ; a homokbálványosi kerületben Péscha 
Miklós dr., Jovanov Miklós, Romanov 
György, Szretykov Véli mir, Tomcsányi 
Vendel és Moinirov Dusán helyére 6; a

delibláti kerületben Pelesek Lajos, Racsov 
Lehel, Burghardt János. Huber Kornél, 
Sebestyén Sebestyén és Hammer Károly 
helyére 6 törvényhatósági bizottsági tag 
választassák hat évre, azaz bezárólag 1919 
év végéig terjedő megbízatással.

A vármegye közönsége választási 
elnököknek a következőket választotta 
meg: a kevevárai kerületben Emanuel 
Sándor lovag keveváiai lakost, a homok
bálványosi és kerületben pedig Fábry Géza 
főszolgabírót.

=  Házasulandók. Ahelyb.anyakönv- 
vezetőségnél e hét folyamán a következő 
házasságkötések lettek bejelentve:

Csók Romulus és Drencia Sarolta, 
Scheidt Mihály és Dénes Magdolna, Jacz- 
kovics Bogolyub Erdej Ilona, Kapic Vencel 
és Dollák Erzsébet, Tomics Vazul 
és Radivojev Lyubicza, Dollák András és 
Schwall Karolin, Dauner József és Dollák 
Teréz, Racsics Pál Pozmán Katalin.

— Házasságkötések. Oktober hó 
folyamán megkötött házasságok a követ
kezők : Mahler Adolf Bauer Rozáliával, 
Müller Ferenc Dollák Rozáliával, Sztani- 
szavlyev Dobrivoj Kaiser Amáliával, Mol- 
dován Fezenc Maier Gertruddal Dollák Ká
roly Kopp Rozáliával Märtz Mihály Dollák 
TerézzeJ, Kneip Konrad Behr Erzsébettel, 
Schümpel Károly Liebgott Máriával, Franz 
József From Magdolnával, Scherer Ádám 
Merth Johannával, Mezei András Kupuszá- 
revics Deszánkával, Speichert István Rum
pel Karolinnával, Pollmann Antal Märtz 
Annával, Gunczi János Árny Katalinnal, 
Geier Ádám Ott Terézzel kötöttek házas
ságot.

— A kolera. Miután e hét folyamán 
újabb coléra megbetegedések nem fordul
tak elő, örömmel constatáihatjuk, hogy a 
közegészségügyi állapotok jelentékenyen 
javultak.

=  Uj képviselőtestületi választás. 
A község II. kerületében nemsokára i'j 
választás lesz. A községi igazoló választ
mány ugyanis megsemisitette ezen válasz
tást, mert valamilyen forma szabálytalan
ságot állapított meg. Most ismét talpra 
állhat ez intelligensíbb osztály, hogy 
jelöltjei, akik a multválasztás alkalmával 
is csak kis számmal maradtak le, bejus
sanak.

=  Törvényesített gyermekek. A 
belügyminiszter Mundru Vukoszáva 7 éves 
leányt Lemlaits Vukoszava névre, Beleuca 
Julina 1 éves leányt pedig Bélán Julianna 
névre törvényesítette, iniulán az eddig vad
házasságban élt szülőik annak rendje és 
módja szerint formálisan is egybekeltek.

=  Alkalmi vételek. Nászajándékok, 
perzsaszönyegek, csillárok, kinaezüstök, 
brilliáns ékszerek, vadászfegyverek és 
mindennemű műtárgyak legolcsóbban 
S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár Belváros, 
Merczy-utca. (Telefon 11-77.)

1236 913 vég. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogv a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 16048 p. számú végzése 
következtében Dr. Bogdanov Vásza keve
várai lakos ügyvéd által képviselt Jancsa 
Koszta delibláti lakos javára gályái lako
sok ellen 725 kor. s jár. erejéig 1913 évi 
Szeptember hó 24 én foganasitott kielégí
tési végrehajtás ólján 1457 кол 80 fill-re 
becsült' következő ingóságok, u. m. kocsi, 
zecsko - vágó kukoricza morzsoló tégla

szánkó lovak, bornyú, búza és sertés nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913-ik évi V. 757|4 számú 
végzése felytán 725 kor. tőkekövetelés, en
nek 1913 évi julius hó 14-napjától járó 
6"|0 os kamatai, 1|3°|0 váltódij és eddig özs- 
szesen 242 kor. 92 fillérben bírói lag már 
megállapított költségek erejéig, I majd 
II dik és végre III. r. alp. Gályái lakásán 
leendő megtartására 1913 évi novemb. hó 
3 napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzelik 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 okt. hó 21 -én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

748/913 végr. szám.
Árverési hirdetmény,

Alólirott bírósági végrehajtó az 1871T 
LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel közhír
ré teszi, hogy a ftemplomi kir. törvényszék
nek 1913 évi 17184 és 17185 sz. végzése 
következtében Dr. Barlulov Gáspár ügyvéd 
által képv. Sckelling József székelykevei 
lakos javára, — ellen 300 és 300 kor. s jár. 
erejéig 1913 szeptember, hó 10.-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le és 
felül foglalt és 3660 kor.-ra becsült követke
ző ingóságok, u. m. lovak, ökrök, bikák, 
sertések, hambár és gépek nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 v. 955/3 sz. végzése folytán 
300 és 300 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. 
évi augusztus hó 5.-től járó 6% kamata 1/3 
% váltódij és eddig összesen 259 kor. 41 
fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig a már fizetett 600 kor. betudása 
mellett Székelykevén alp. lak. és also rét 
1913 évi nov. 5 napj. d. e. 9 érája ha
táridőéi 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 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 
Kevevára 1913 évi okt. hó 20 napján.

Orsó János kir. bir. vég.



, . .  , , , 1Q1Q Gn и 222/3 sz. A Ili. 3927/2 hrsz. Rét. 849 n.-öl 3928/2
7371/913 tlkvi szám. ‘ zíj^^következtébeu Di-P Bogdánov Vá- hrsz. Rét 385 n.-öl és 3929/2 hrsz. Rét

К l /а számú rendeletre hivatkássa se követ ^  ,“ a| képvivselt Ra. 1303 . n.-öl a Petricsa Gredaд dűlőben 1 2
Deliblát községben Coléra járvány mialt ‘ ‘ Koszta hoinokbálványosi lakos javára 113 kor. 50 íil!. becsarban. А IV. 4033 1
árverés nem tartható. Az iratokat tiszte- ^ ^ к ь Г ^ п Д Т ы '^  /неп 640 к / s Jár. hrsz. Rét 523 n.-öl és 4034/1 hrsz Rét 1
lettel beterjesztettem. ! iéitr 191з évi ;Ll|jlls hó 24-én fogana- hold 498 n.-ol a Prokopszka greda dűlő-

V É G Z É S .  tositott kielégítés végrehajtás utján lefog- ben V, része 50 kor 50 fill, becsárban.
Ezen jelentés folytán kibocsájtatik ialt és 2058 kor. becsült következő ingo- A + 11W 1 “; sz\ k za" to, a o Í'°flC:l

az alábbi ujabbi ságok, u. m: búza, tégla és taliga nyíl- düdoben 1 hold 21 n.-ol 1/2 részé ^07 kor.

Árverési hirdetményi kivonat, vánoeM5  y ^ r  verésnek* ke ve várai királyi I A + 1172/í hrsz. Ssántó a Kullovice j
A kir. jbiióság miit tlkvi. hatóság járásbíróság 1913-ik évi V. 798/1 számú dűl. 1 h. 215 n.-ol 1/2 része 208 kor. 50

Dr. Franki Sándor kevevárai ügyvéd által végzése folytán 640 kor. t kekövetelés fill. A f  1299/1̂ hrsz. Szántó az Oberland
képviselt Gruby Ignác pancsovai lakos ennek 1913 évi május hó 9 napjától járó dűl. lh 128 n.-öl 1/2 része ^04 kor. 50 till,
végrehajtatnak Boskovics Emilia delibláti 5 szászalékos kamata váltóéij és eddig A *f* 1634/1 hrsz. Szántó a Zvezdana du-
lakós végrehajtást sőenvedett ellen 132 összesen 149 k. 51 fillérben biróilag már lobén lh 155 n.-öl 1/2 része 208 korona,
kor. 96 fill, tőke, ennek 1913 március 21 megállapított költség erejéig alperes ho- A f  1677/1 hrsz. Szántó a Zvezdana
tői járó 5°/0 kamata 83 kor. 20 fill, eddig bálványosi lakásán leendő megtartására dűl. lh 155 n.-öl 1/2 .cs.e 187 кол 59 fill,
megállapított valamint a még felmerülen- 191з évi nov. 4 napj. d. e. V2 10 órája ha- A+ 1746/2 hisz. Szántó a Vrar.isevác
dő költségek, nemkülöinben a csatlakozás táridőül kittizetik és ahhoz a venni szán- dili. lh. 231 n.-öl 1/2 része 234 korona A f
kimondásával Miuca Marco delibláti lakos dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 2090/1 a hrsz. Szánló a Crvenka dűlőben 
javára 338 kor. 24 fill, tőke, ennek 1913 nak meg, hogy az érintett ingóságok az lh. 594 n.-öl 1/2 része 187 kor. 50 iill.
február 8-tól járó 5% kamata és 62 kor. jggj évi LX. t. c. 107 és 103 §-ai értei- A f  2838/2 hrsz. Szántó a Divlyaka d.-
90 fill, költség ugyanaz javára 66 kor. tőke mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ben lh. 943 n.-öl 1/2 része 108 kor. 50 fill,
ennek 1912 julius 16-tól járó 5% kamata ígérőnek szükség esetén becsáron alul is A *j* 2848/1 hrsz. Szauió a Divlyaka d.- 1
ér 31 kor. költség kielégítése véget az 1881 elfognak adatni. ben lh. 600 n.-öl 1/2 része 71 korona. A f  I
LX. 176 §-a alapján az alácb körülirt ingat- Amennyiben az elárverezendő ingé- 2932/2 hrsz. Szántó a TVnovacsa dül /ben
Janókra az árverést elrendeli és annak fel- ságokat mások is le - és felülfoglaltatták lh. 1081 n.-ol 1/2 része 155 korona. A t
tételeit a következőkben teszi közzé : és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 3035/1 hisz. Szántó a Trnovacsa dűlőben

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftempl. ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §. lh. 138 n.-öl 1/2 része 137 ko.ona. A +
kir. trvszék tkrületén fekvő Deliblát község értelmében ezek javára is elrendeltetik 3106/2 hrsz. Szántó a Trnoy сза d.-ben lh.
VII 1159 lapsz. tlkvben foglalt kővetkező Kevevára 1913 évi okt hó 2o napján. 252 n.-öl 1/2 része 156 korona 50 f ill. becs.
ingatlanok: . A I. 327/2 hrsz. Ház 264 öisz. a udvar-

2. Ezen nyilvános árverés a Deliblát  Orsó dános kir. bír, vég._______ ra] a beltelekben 332 n.-öl és 328/2 hrsz.
községházánál 1913 évi пэу. hó 15 nap- 7333/913 tlkvi szám. kert a beltelekben 105 n.-öl 1/2 része 411
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen - , kor. becsárb.
árverési feltételek mellet, melyek úgy a AÍVBÍBSI П!ГиВШВПу1 KlVOdSl II. a gályái 115 sz. betétben felvett:
telekkönyvi hivatalban mint Deliblát A kevevárai kir. ibiróság mint tlkvi. A + 2Ö90|2 hrsz. Szántó a Crvenka dü-
községh. hivatalos órák alatt bárki által hatóság Dr. Bartulov Gáspár kev. ügy- lobén 1057 n.-öl 180 K. becsárban, 
megtekinthetők. véd által képv. Temeskubini lak. pénztár 2. Ezen nyilvános árverés G á 1 у a

3. A kikiáltási ár a becsár. végrehajtatónak Markov Vásza gályái la- községházánál 1913 évi december hó 13
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti kos végrehajtást szenvedett ellen 170 kor. napjának d. e. 9 orakor fog megtartani

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- tőke, einiek 1913 évi julius hó 28 tói já- jelen árverési feltételek mellett, melyek 
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar- ró 6% - os kamata, 6 kor. 60 f. óvási 7.,% úgy a tlkvi hivatalban mint G á 1 у a koz
mádénál alacsonyabb áron nem fognak váltódij 63 kor. 29 f. eddigi valamint 290 ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál-
eladatni. kor. tőke, ennek 1910 évi junius hó 19- tál megtekinthetők.

5. Árverezni szándékozók tartoznak tői járó 6% - os kamata 6 kor. 60 fill, óvá- 3. A kikiáltási ár a becsár
az ingatlanok becsárának 10%-át kész- si 73% váltódij 26 kor. eddigi ezúttal 4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
pénzben vagy óvadékpapirban akiküldött 33 korona 39 fill - megállapított valamint ingatlanok a kikiáltási áron alul is elfognak 
kezeihez letenni. ...........  a még felmerülendő költségek nemkülön- adatni, azonban a fenti ingatlanok közül

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő hen a csatlakozás kimondásával Dr. Bar- az 1765 és 1786 hrsz. a felvett ingatlanok
köteles nyomban a bánatpénz az általa tulov Gáspár javára 70 kor. tőke, ennek a kikiáltási ár felénél a tjbbi ingaüano c
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 1912 évi november hó 11 -től járó 6% - pedig a kikiáltásiéi’ kétharmadánál 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 0s kamata 36 kor. 40 fi'l. költség ; a te- alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő meskubini takarékpénztár javára 1030 kor. 5. Árverezni szándékozók tartoznak
észletben és pedig elsőt az árvés jogerő- tőke ennek, 1913 április hó 19-től járó az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
re emelkedésétől számitolt 15 nap a má- 6% - os kamata 6 kor. 60 fill, óvási 16% ben vagy ovadékképss értékpapírban a 
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 172 kor. 20 f. költség; ugyanaz javára kiküldött kezeihez letenni, 
alatt minden egyes vételári részlet ntán j 1500 kor. tőke, ennek 1913 évi április hó 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
az árverés napjától számított 5% kama- j 19“tői járó 6%-os  kamata 6 kor. 60 fiil. köteles nyomban a bánatpénzt a: általa 
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi- óvási 7з% váitódij és 172 kor. 20 fill, igéit ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészi- 
vatalnál lefizetni. költség; Jancsa Koszta delibláti lakos ja- teni ha eme kötelezettségének elege?nem

7. Vevő köteles eladott ingatlant vára 725 korona tőke, ennek 1913 julius tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és
terhelő és az árverés napjától esedékes hó 14-től járó 6% kamata 182 kor. 35 kizárásával a árverés nyomban folytatódik,
adókat és illetéket viselni és az ingatlan fill, költség; Toller Gerta ftemplomi lakos Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
birtokába az árverés jogerőre emelkedő- javára 400 kor. tőke, ennek 1913 julius részletben és pedig a*, elsőt az árverés 
sekor lép. hó 26 tói 6% kamata 15 kor. 90 fill, óvá- jogerőre emelkedése után számított* 15 nap

A tulajdonjog a vételár és kama- si 2 kor. 35 f. közlési 131 K. 58 f. költ- alatt a másodikat ugyanazon naptól szí
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja- ség kielégítése végett az 1881. évi LX. rnitott 45 nap alatt mindenegyes vétel
vára hivatalból hekebeleztetnie. t. ez. 144 és 146 §-ai  alapján az alább | ári részlet után az árverés napjától iáró

Kevevára 1913 évi szept hó 26 - án körülirt ingatlanokra az árverést elrendeli 5% kamatokkal együtt a" kevevárai kir.
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró. s annak feltételeit a következőkben teszi j adóhivatalnál lefizetni.

A kiadmány hiteléül: közzé. . I 7. Vevő köteles az eladóit ingatlant
Dinusz kir, telekkönyvvezető. , . ,*) A7ver,es aí\l, bocsánatnak a ftemp- , terhelő és az árverés napjától esedékes

------------ — -------*---------- ----------------- óra. k.r torveawzek teraleten fekvő Gálya ad ikat és illetékeket viselni és aV ingat-
1164/913 vgrh. szám. P.4 .es И 5 számú be ötben foglall lan birtokába az árverés jogerőre emel-

Á ru e ré s i  № fd e tm « n v . következő mgatlaok; I. a gályái 114 sz. kedésekor lép.
M l-veie*! п . ,а в н п е п у .  betetben foglalt^kővetkező ingatlanok; A Kevevárin 1914 óvi «»»«t i • ,» -

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 II. 3908/2 hrsz. Rét 2518 n.-öl és 3909 2 II - I,- t, . Л 1 ,', h<! 28 " an'
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel hrsz. Rél 1423 n.-öl a Petricsa Greda díi- \ i • Ji - <l!'.,n l .)lr,°'
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já- lobén 1/2 része 9-t kor. 50 fill, becsárban. Dinnsz Já,'o^ id.fTdekkönvvvczctő.

Nyomatott az Oberlüuter- féle kíivynnyomdában, Kevevárán.  ------- --------------- ---------— ~

4 oldal ___________ . K E V E V Ä R A , ___________ ______________1913. október 25.


