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A háború tanulságai.
Megtörtént a zászló bontás.
Kevevára község kereskedői a 

hosszú tespedésből felébredve, már 
régebben egy szebb jövő előkészí
tésén fáradoznak. Bennünket is ma
gával ragadott az a láz, mely okulva 
a múlt tapasztalatain, Magyarország 
kereskedelmét és annak politikáját 
meg akarja reformálni. A közelmúlt 
eseményeinek káros következményei, 
a háború pusztítása, a gazdasági vi
szonyok romlása, pénzügyeink teljes 
lezüllése megmutatta, hogy a hábo
rút viselt fél tulajdonképen mi vol
tunk — a nagy rázkódást gyenge 
kereskedelmünk nem bírta el. Leg
nagyobb kár, a mely bennünket ért 
az egyedüli komoly export területünk 
a Balkán piacnak elvesztése volt. Ked
vező földrajzi fekvésünk folytán lá
badozó gyenge kereskedelmüknek és 
iparunknak legalkalmasabb export 
területe Szerbia, Bulgária és Török
ország volt. Úgyszólván egymásra 
voltunk utalva. Ezen államok mező- 
gazdasági és állattenyésztési termé-
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Nem panaszlom. . .
Nem panaszloin 
Én fel a jó Istennek,
Mily nagy bánat
Érte szegény szivemet.
Bánatomat
Szivemben eltemettem,
Ne kacagjon 
Senki fia felettem.
Drága kinccsel 
Tele volt a kebelem, 
Betölté a
Boldogitó szerelem ; 
Kirabolták
Sok szép kincsem belőle, 
Csak örök bút 
Hagytak benne cserébe!

Elbujdosom
Sűrű erdő mélyibe,
Zokogásom
Ott nem hallja senkise;
S míg a szivem 
Fájdalmában meghasad:

keiket csak velünk cserélhették ki 
alkalmas módon ipari termékeinkre. 
Nekünk az egyszerű lebonyolítási 
mód, mely csak szomszédos államok 
között létezhet, volt nagyon megfe
lelő, mi pedig a Balkánt egy rend
kívül jó kísérleti állomásnak használ
tuk, hol tapasztalatokat szerezhettünk, 
kereskedelmünket edzhettük egy na
gyobb méretű exportra. Ezen törek
vésünket akasztotta most meg a há
ború. A nagy európai államok a 
Balkánnak nyújtott nagy hitellel tel
jesen a maguk érdekkörébe vonták 
azt, miáltal bennünket részint szem
be állítottak egy hatalmas és fejlett 
konkurenciával, részint pedig a to
vábbi export lehetőségektől teljesen 
elütöttek.

Meg kell tehát elsősorban erősí
tenünk kereskedelmünket és iparun
kat, hogy az uj konkurenciával fel
vehessük a versenyt és a nemzetközi 
viszonylatban megállhassuk helyünket 
Meg kell teremtenünk kereskedel
münk részére az egészséges hitelt, 
mert ezen fordul meg elsősorban 
iparunk és kereskedelmünk jövője.

Fáj nékem az é le t !
Csöndes alkonyatok bús szomorúsága 
Hegedüzokogás, lombok sárgulása,
Hervadás,- pusztulás,- ótvirasztott éjek. . .
Fáj nekem az é le t!
Ha szemembe néztek, amit Ьзппз láttok. 1 
Kihanvadt remények,- ellobogott lángok,
Halvány ragyogj sa bágyadt rezgő fénynek. . . 
Fáj nekem az é le t!
Fáj az, bogy szeretlek nagy, szent ímádássai, 
Esztelenül.- vadul,- őrült lángolással. . .
A csókod is fájna, meg az ölelésad. . .
Fáj nekem az élet 1 F.

Párbeszéd.
Miksa leteszi egy a muH emlékét 

I megörökítő fényképet az asztal.a, — az 
i ajkára észrevétlenül lopódzott mosoly e’- 
I száll, — sóhajt egyet, majd a meggyőződés 
I nyugodt hangján odaszól a vele szemben

álló Bélának. . .
— Béla! Különös, de én úgy érzem, 

hogy szivem és lelkem, érzésem és gon- 
! dolkodásom a légi; úgy érzem, hogy az 

vagyok, aki voltam.

A legkisebb paraszt gazda is köny- 
nyebben szerezheti meg magának a 
szükséges hitelt, mint a legrendezet- 
tebb viszonyok között dolgozó keres
kedő. Szabályozni kell vasút és ha
józási tarifánkat, teremtenünk kell 
egy hatalmas, önálló nemzeti tenger- 
hajózást, mely nélkülözhetetlen elő
feltétele egy egészséges export poli
tikának.

Csak ilyen előfeltételek mellett 
gondolhatunk arra, hogy az új bal
káni konkurenciával sikeresen és 
méltón felvehessük a versenyt és 
megmentsük ott még azt, a mi meg
menthető. Csak akkor gondolhatunk 
arrra, hogy új export területek után 
nézzünk és kárpótoljuk magunkat a 
távolabbi keleten és a tengerentúli 
nyugaton, ha kereskedelmünket min
den oldalról megerősítettük.

Az első lépést megtettük: csal
hatatlan jeléül annak, hogy át va
gyunk hatva mi is feladatunk nagy- 
szerűségétől.

Az a szives fogadtatás, a mely
ben a hid ügyében eljárt küldöttsé
günket részesítették az illetékes kö-

— Nem ismerem lelked furfangos 
útját, nem ismerem múltadat és nem is
merem szívednek a jövőbe vetett vágyát 
sem, de azt hiszem, csalódok . .

— Nem csalódom én ! Nem ! Igaz, az 
idő sebesen forgó kerekének haj tója rá
nyomta már külsőmre az elmaradhatatlan 
megsemmisülés pecsétjét; igaz, a múlan
dóság — hol kétségbeejtő, hol megnyug
tató — kérle’heteden őre már ott ólálko
dik házam felzetén, de ez argumentáció
mat nem érinti : a sors munkálkodni nem 
szűnő ekéjének homlokomra szántott ba
rázdája; fejem hajzatának itt-ott fel-feltü- 
nő vénség penésze csak külső változás. 
Lelkemet ez nem érinti.

E változás legfeljebb a hiú test vét
kes zománcát homályosítja el, de emberi 
mivoltom értékét ez nem emeli, de nem 
is csökkenti. . ,

Az vagyok, aki voltam !
— Elfogadom bizonyításodat. Mint 

tény és való, amit mondasz, de azért ál
lításomat fenntartom. Sőt ismétlem : nem 
vagy, aki voltál! . . . Igen, ha a tarka 
önteltség szándékosan rakott vakító mo- 
zaik-án jársz, akkor a régi vagy, . . . , de 
maradj a tények objectív állapotában és 
járd végig újból, — de tiszta látással —



2. oldal. . K E V E V Á R A 1914. március 15.

rök, záloga egy szebb jövőnek, a 
jóakaratú megértés, melyet utunkon 
tapasztaltunk biztositéka annak, hogy 
a kereskedő világ törekvéseitől át 
vannak a hatóságaink is hatva.

Reménynyel nézhetünk a jövő 
elé. — ck.

Szorgalom, takarékoskodás és kitartás.
Midőn a régóta nélkülözött me

leg, a tavasznak enyhe napsugára a 
hosszú tél után az egész természetet 
új munkára ébreszti, ébredjenek és 
duzzadjanak lelkünk rügyei is a sze
retet melegétől.

Miként a földmives gondot, fá
radságot és utánjárást nem sajnálva 
iparkodik, hogy jól előkészített tala
jába a legjobb és legnemesebb ma
got elvethesse, úgy a szülők, mint 
a haza jövendő boldogítóinak, leendő 
kincseinek természetes birtokosai is 
azon legyenek, hogy a szép tavasz 
kellemes melegében szinte olvadozó 
gyermeki lelkekbe vessék el azt a 
magot, melynek gyümölcseként maj
dan az édes haza jövendő kiépítésé
nek biztos alapja fakadjon.

E biztos alapot szorgalom, taka
rékoskodás és kitartás erényei által 
rakhatjuk le.

A szorgalomnak, a szünet és 
külső, egyéni érdek nélküli állandó 
munkálkodásnak példáját most kell 
hogy lássák gyermekeink. Szünet 
nélküli munkálkodás példáját látjuk 
a rügyek fakadásában. Érdek nélkü
li a rügyfakadás. Fölséges és titok
zatos folyamat, mely szemünk előtt 
és szinte láthatatlanul megy végbe. 
E nagy átalakulás a teremtő és al-

multad útját s meglásd, hogy a múlt út
jának a jelenben nyoma vész. Tovább
menni — új útról kell gondoskodnod. . . 
És mielőtt ezt járni megkezded — biztos 
vagyok — megfordulsz és könnyes szem
mel mondod : nem vagyok már a régi!

— Lehetetlen!
— Lehetetlen ? Nézd csak a múltat! 

Járd csak végig útját és aztán. . .
— Hát minek e sóhaj, hát minek e 

zokogás ?. . . Hát minek e kétségbeesés, 
hát minek e csüggedés most és mindig 
valahányszor a visszaemlékezés sebes szár
nyán a múlt rózsás alkonypírjéből a jelen 
zordon sötétjébe térsz ?. . .

— Minek ?. . . Minek ?. . . Igazad van, 
nem vagyok már a régi! Nem !

Minden, minden, ami kedves, minden 
ami édes, minden a múltban porladozik... 
Igazad van!. . . Az élet csak a holtak, az 
emlékek birodalmában szép !

Igazad van! Ami szép, az a múlté... 
a jelen csupán a múlt rút hazug meséje.

Igazad van: börtön a szintelen jelen, 
börtön, amelynek sötét magányát ambíci
ónak halálhörgése búsítja. . . ; igazad van: 
hideg tél a jelen, tél, amely megfagyasztja 
ajkúikon a mosolyt, keblünkön a hévt; 
tél, amelynek hava maga alá temeti inul- 
tunkadta jövőnk színes útját; igazad van:

kotó erő mindenhatóságát hirdeti. És 
itt álljunk meg, és vezessük ifjú 
kincseinket a teremtő fölséges^ mű
helyébe, a nagyszerű és virulásnak 
induló szép természetbe, hadd dicső
ítsék gyermekeink állandóan, érdek 
nélkül és csodálattól telten e nagy
szerű művek mesterét, bámulatos 
világunk alkotáját, föntartóját és 
kormányozóját. Vezessük ifjúságunkat 
minél gyakrabban a község határába 
és mutassuk meg nekik akár egyen- 
kint akár csoportokban, hogy a vi
lágnak föntartója az Isten, aki szünet 
nélkül, érdek nélkül dolgozik, soha 
sem pihen, mert munkálkodására nem 
egyeseknek, de a közönségnek, a 
tömegnek, a társadalomnak van szük
sége.

E szükségesség megismerése a 
munkára és értékének fölismerésére 
kell, hogy vezessen. Mint valamely 
szerves lény egyetlen szervének, sejt
jének bomlása megakasztja azok 
összeségének természetes fejlődését, 
úgy a társadalmi egyedek bármelyi
kének rendetlenkedése káros vissz- 
hatással van az altruizmus fejlődésre.

Itt következik a munkálkodásnak 
önkénytelen értékelése, mely körül
mény a takarékoskodásnak alapja. 
Midőn az egyén munkájának értéké
vel tisztában van, tudja is erejét 
célszerűen kihasználni. Az erőnek 
célszerű kihasználásában rejlenek a 
takarékoskodásnak titkai. Ez képezi 
az ember életének legfontosabb ténye
zőjét. Tudom, hogy munkámra szük
ség van, tisztában vagyok annak 
értékével s igy rajta vagyok, hogy 
annak hatása, fáradozásomnak gyü-

jéghegy a jelen, jéghegy, amelynek csú
csára hiába igyekszünk: glecserként zu
hanunk alá, valahányszor rája kapaszko
dunk !

Igazad van ! Nem vagyok már a régi!
Élek. . . élek. . . , de a jelenben cél

talanul bolyongok csupán, , . . melegedni, 
igazán élni a múltba járok. Csak a múlt
ban látom a szépet, a jót a tökéleteset... 
csak a múltban rázhatom le a csüggedés 
terhes bundáját;. . . és csak a múlt hímes, 
illatos mezejen érzem újból, hogy élek !

— Nem vagy már a régi! De azért 
csüggedni nincs okod !

Menj a múlt kéklő ege alá s meg
lásd újból érzed a sors bársony kezének 
cirógatását! Menj a múltba s meglásd nap
sugaras hajnalában újból érzed a boldo
gító ideák bátorító leheletét, lelkesítő csók
já t !

Menj a múltba s meglásd, újra meg
találod — amit a jelenben elvesztettél s 
amit hiába könyörögsz vissza tőle : a jövő 
boldogulásának biztos ú tjá t!!

Megtalálod !
És ha majd megtaláltad, akkor újból 

Ieszesz, aki voltál, akkor leszesz újból: a 
rég i!

Thoshanzn Phitt.

mölcse minél hathatósabb tartósabb, 
és állandóbb legyen. E célbői meg
felelő erőbeosztást kell eszközölnöm, 
miről a tavaszi napsugár energia 
fölosztásáról kell példát statuálnom. 
A korai túlmeleg, az ember heves
sége, a fegyvernek túltöltése romba 
dönthet mindent. Egy hirtelen szél 
eldönti a gyorsan fejlődött s ezért 
még gyönge növényt, az aránylag 
kis teher a gyorsan működő izmokat 
még idő előtt kimeríti és a túlfe
szültség szétfeszíti a fegyver csövét. 
Takarékoskodjunk azért idővel, anyag
gal, erővel és térrel, hogy birtokába 
juthassunk a harmadik, de az első 
kettőnél nem kevésbé fontos erény
nek: a kitartásnak. Ettől függ egész 
létünk.

Hasztalan rejtőzik a hajós a tech
nikának csodája, a legerősebb és el- 
pusztithatatlannak látszó acélpáncél 
mögé, a fáradhatatlan és kitartó ül
döző mérsékletének mégis sikerülni 
fog a kitartás gyenge fegyverének 
golyójával őt, az óriást ártalmatlan
ná tenni. Ez a kitartás eredménye, 
mely az erőgyűjtés és annak célsze
rű alkalmazásának folyománya. Erre 
van az embernek legnagyobb szük
sége. Rövid az élet és mégis hosszú. 
Rövid a diadalok és élvezetek, hosz- 
szúak a küzdelmek és szenvedések. 
Ezért kell edzenünk azokat, kiknek 
hivatása majdan helyünk betöltésé
ben csúcsosodik ki. A túlhajtott 
munkásság eredménye bár gyors, de 
gyenge, mely kevés vihart bír ki és 
hamar a pusztulás martalékává lesz.

Ha hivatásunk érdekeit igazán 
és önzetlenül viseljük a szivünkön 
kell, hogy a természet lassú, de biz
tos ébredésének szemléltetésével tel
jesítsük nevelői kötelességeinket. Ne 
feledjük a szorgalom, takarékoskodás 
és kitartás erényét! Koch János.

HÍREK.
=  Szakfelügyelői látogatás. Stumpfoll 

Ede a temesvári áll. fém.- és faipari 
szakiskola igazgatója, mint Temes megye 
területére az iparostauonciskolák ellenőr
zésével megbízott szakfelügyelő hétfőn 
meglátogatta a helybeli iparostanoncisko
lát. Behatóan megszemlélte az eddig 
készített rajzokat, meghallgatta a tanulók 
feleleteit s teljes megelégedésének adott 
kifejezést. A szakfelügyelő kedden és szer
dán Homokbálványoson és Homokosán is 
járt az ottani ip. iskola ineginspicirozása 
végett.

— Véglegesítés. A vallás és közok
tatásügyi miniszter К о 11 m a n n Mihály 
helybeli községi tanítót jelen állásában 
végleg megerősítette.

— Tanító, mint lelkész. Wallraben- 
stein Jakab homokosi ág. hitv. ev. lelkész

I családi ügyek miatt, f. é. március 2-től 
! szabadságon van, mely idő alatt Weber 
I Károly a homokosi iskolák igazgatója az 
I ág. hitv. ev. egyház kántora és levitája
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látja el az egyházi ügyeket és lelkészi 
teendőket.

=  Küldöttség a dunai hidért. A du
nai hid ügyében e hó 9-én Fábry Géza 
járási főszolgabíró vezetése alatt közsé
günk polgáraiból alakult küldöttség uta
zott fel Temesvárra, hogy illetékes helye
ken a Dunán át tervezett hídnak Keve- 
váránál való megépítését kérelmezze.

A küldöttség először Ferenczy Sán
dor alispánnál járt, aki igen szívélyes 
szavakban legmesszebbmenő jóindúlatát 
helyezte kilátásba. Majd Joanovics Sándor 
főispán fogadta őket, hasonlóan nyilat
kozván, habár a hid megépítését ő még 
a távoli jövőben véli csak megvalósítha
tónak, miután jelenleg nincs elegendő fe
dezet az állami háztartásban. Mindkét 
helyen Fábry Géza főszolgabíró fejtette 
ki a küldöttség utazásának célját.

A vármegye két vezető emberénél 
történt tisztelgés után a küldöttség Niko- 
lics Dusán közs. főjegyző vezetésével a 
temesváii ipar és kereskedelmi kamaránál 
is eljárt, ahol az elnök távollétében Dr. 
Szávai N. kamarai titkár fogadta őket. A 
A tervet ő is igen életre valónak tartotta 
és annak beható tanulmányozásáról és 
érdeklődéséről biztosította a megjelente
ket. A küldöttségben résztvettek Fábry 
Géza főszolgabíró, Nikolics Dusán községi 
jegyző, Götz Ferenc bocskoros, Hoffmann 
Henrik szállodás, Hübsch János kereskedő, 
Schlarb Fülöp és Schlarb Jakab építőmes
terek.

=  Hitelszövetkezeti közgyűlés. A 
homokosi hitelszövetkezet, mint az orsz. 
hitelszövetkezet tagja, f. é. március 8-án 
d. u. 2 órakor tartotta meg évi rendes 
közgyűlését a Ferenc József- úti felső 
iskola IV. számú termében. A tárgysorozat 
fontosabb pontjai voltak : Az igazgatóság 
és felügyelőbizottság jelentése. A mérleg 
megállapítása és a tiszta nyereség hová 
fordítása és felosztása. Továbbá 3 igaz
gatósági és 1 felügyelőbizottsági tag vá
lasztása. Igazgatók lettek : Huber Kornél 
földbirtokos, Schick János és Fiszler János 
földmivelők, Felügyelői tag le tt: Feiler 
Mihály földmives.

— Március 1.5. a „Kevevárai Kaszi
nódban. A kevevárai kaszinó ma este a 
Hoffmann szállodában társas vacsorát ren
dez március idusa alkalmával, amelyen 
az ünnepi beszédet Dr. Budiinácz Mihály 
ügyvédjelölt fogja mondani. Nem kaszinói 
tagokat is szívesen látnak. Résztvételi dij 
személyenkint 3 korona.

=  A vöröskeresztegylet piknik 
mulatsága mint azt már megírtuk e hó 
21.-én lesz, amelyre nagyban folynak az 
előkészületek. Több sátor lesz felállítva, 
amelyekben úri leányok árusítanak — 
szabott árak mellett — mindenféle cikket. 
Az árusítandó dolgok mind adakozásból 
folytak be. Az eddigi tervek szerint lesz 
vagy ötféle sátor, mindegyikben 3-4 
leánynyal. A tiszta jövedelem természete
sen a jótékony célt szolgálja. A zenét a 
fehértemplomi 43. gyalogezred zenekara 
szolgáltatja. A meghívók a napokban 
küldetnek szét. A rendezés nehéz és nagy 
körültekintést igénylő munkáját Schnabel 
Rezső százados végzi nagy hozzáértéssel 
és animóval.

=  Kaszinói közgyűlés. E hó 8- án 
élénk érdeklődés mellett immár 10. évi 
közgyűlését tartotta a „Kevevárai kaszinó“.

Dr. Klein József elnöki megnyitója 
után Sugár Imre titkár tartalmas évi 
jelentését inegtéve indítványozta, hogy a

„KE VE V Á R A “

kaszinó 10 éves fennállása alkalmával 
ezen nevezetes és a magyarságra és intel
ligenciára örvendetes évfordulót egy 
ünnepély keretében tartsa meg.

A közgyűlés az indítványt örömmel 
elfogadta és a részletes és közelebbi ren
dezési munkálatok előkészítésével a 
választmányt bízta meg.

Stadler Emil pénztárosnak a múlt 
évi számadásokról és a költségelőirány
zatról szóló jelentése némi vitát provokált 
ugyan, de a megkapott felvilágosítások 
után, az változatlanul tudomásul vétetett.

Wenner Ferenc könyvtáros jelentését 
tudomásul vették. A könyvtár 1101 művet 
számlál 1342 kötetben, azonkívül bekötött 
folyóirat van 106 drb.

A megüresedett választmányi tagsági 
helyekre megválasztattak : Petry Zsigmond, 
Schmidt Mihály és Szmollény Károly. A 
számvizsgáió bizottsági megüresedett hely
re pedig Dinusz András.

Volt egy indítvány is a szépészeti 
egylet támogatására végeit, de miután 
az alapszabályszerűleg megállapított 14 
nap előtt nem adatott be az elnökséghez, 
nem volt tárgyalható.

— A „Kevevárai dalkör.“ évi köz
gyűlése e hó 17.-én este 8 órakor lesz a 
központi iskola szertári szobájában, 
amelynek tárgysorozatán a szokott évi 
jelentések szerepelnek.

=  Március 15. Mint minden évben, 
úgy ez idén is méltón ünnepli meg a 
homokosi hazafias tantestület a márciusi 
ünnepet. Ez alkalommal március 14.-én 
d. e. 10 órakor lesz az iskolai ünnepély 
a Ferencz József- úti felső iskolában a 
következő műsorral.

1. Hymnusz, énekli a homokosi fér
fi dalkör, Lotz Frigyes kai'mester vezeté
se mellett. 2. Német nyelvű hazafias 
beszéd a megjelent szülőkhöz, mondja: 
Lotz Frigyes tanító. 3. Kossuth Lajos azt 
üzente, énekli a tanuló ifjúság, vezeti: 
Weber Károly igazgató. 4. „Március idu
sán“, alkalmi gyermekszinjáték egy felv. 
irta és rendezi; Andaházy Ervin tanító. 
Szereplők: Pista : Klein Károly VI. o. tan. 
Jóska: Ilk Fülöp V. o. tanuló, Feri: 
Brücker János V. o. tanuló, Bözsike: 
Schneider Paula V. o. tanuló és Zsuzsika: 
Mergel Zsuzsika V. o. tanuló. 5. Talpra 
magyar, éneklik a növendékek: Nisztor 
Emil tanító vezetése mellett. 6. Szerb 
nyelvű alkalmi beszéd a szülőkhöz tartja: 
Zsivanov Szilárd tanító. 7. „Ne menj el“, 
éneklik a tanulók: Weber Károly igaz
gató vezetésével. 8. Románnyelvű ünnepi 
beszédet a szülőkhöz mond : Nikolajevics 
Sebők tanító. 9. Ráckóczy- induló, éneklik 
a növendékek, vezeti: Nisztor Emil tanító. 
10. „A szabadság napja“ alkalmi gyermek
szinjáték egy felvonásban, Irta : Andaházy 
Ervin janitó, rendezi: Zsivanov Szilárd 
tanító. Szereplők : Károly : Kanacski Ar- 
szén IV. o. növ. Pali: Mihalics József IV. 
o. növ., Laci: Lukics Bogdán VI. o. növ. 
Péter: Krsztecz Borivoj VI. o. növ., Anna: 
Nyamczul Mária VI. o. növ., Gizi: Ner- 
tica Ilona VI. o. növ., Margit: Vojno/ 
Grozdana VI. o. növ., Juliska: Sztojadi- 
nov Juliska VI. o. növendék. 11. Tavasz 
elmúlt, éneklik a növendékek, vezeti: 
Zsivanov Szilárd tanító. 12. Zárszó, tartja: 
Weber Károly igazgató. 13. Szózat, 
közének.

— Elárúsitók a „Vöröskereszt“ mu
latságán. Mint utólag megtudtuk, a vö
röskeresztegylet 21-i mulatságán 5 pavil
ion lesz felállítva, amelyekben a követke

3. oldal.

ző asszonyok és leányok fognak árúsitani:
I. Pavillon. (Étkezde) özv. Stefánovics 
Györgyné, Ferenczházy Józsefné úrasszo
nyok. Klein Tutus, Nikolics Jovánka, Paull 
Mariska és Stefánovics Mára úrleányok.
II. Pavillon. (Cukrázda és tea) Szmollény 
Károlyné, Kapp Jánosné, Dr. Rédiger Ala- 
dárné úrasszonyok. Nikolics Olga, Ober
läuter Esztella, Schnabel Teri és Szmol
lény Rózsi úrleányok. III. Pavillon (Pezs
gő és likőr) özv. Osztoics Pálné úrasz- 
szony. Despinits Xenia, Gyönyös Paula, 
Némedy Anna és Wenner Kriszti úrleá
nyok. ÍV. Pavillon (Virág) Dr. Lekits II- 
lésné úrasszony. Lichtenstein Margit és 
Keszthelyi Irén úrleányok. V. Pavillon. 
(Tréfás bazár) Friedrich Vilma Gurits Ir
ma és Klein Györgyike úrleányok.

=  Az analfabéták vizsgája. Kollmann 
Mihály tanító által vezetett analfabéta 
tanfolyamnak holnap (hétfő) lesz a záró
vizsgája F á b r y  Géza főszolgabíró elnök
lete alatt. A vizsga lefolyásáról jövő szá
munkban szólunk.

— Országos vásár. A kelybeli ta
vaszi várár e héten kedden és szerdán 
lesz megtartva, Az idő eddig kedvezőnek 
mutatkozik s így jó vásárra van kilátás.

=  Nyilvános köszönet. A kevevárai 
állatvédő egyesület ezúttal — kötelesség- 
szerűen köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
kik az egyesület kebelén kiviil szolgálják 
az állatvédelem szent ügyét.

Tán sokan vannak ? !
Valamennyinek, de különösen К a- 

r a c s a y  Síndorné és N i к о 1 i c s J. Mik- 
lósné-nak szól e köszönet, kiknek — tu
domásunk szerint — szive megesett a tél 
kemény szigora alatt a didergő és éhező 
téli vendégeink: ingyen dolgozó kedves 
madaraink mostoha sorsán és nemes ado
mányukkal — etetésükkel — megmentették 
szegényeket a biztos haláltól.

Kövessük e nemes példát!!

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, 
hogy itt Kevevárán ( a Markovits - féle 
házban gyógyszertár mellett) egy

bádogos - műhelyt
nyitottam. — A szakmámba vágó összes 
munkákat elfogadom és b, leendő vevőim 

megelégedésére pontosan szállítom.
Szives pártfogást kér tisztelettel
FEHÉR SÁNDOR, bádogos.

S t e c k e n p f e r d -  

lil io m t ej szappan
Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezerngi elismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevásárlás
nál óvatosság ! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Maiié
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.
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A n r i n n b 5' Gazdasági és kereskedelmi | 
„ А у П С и Ш  Vállalat Budadest, I. Budafoki- |
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Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi í  
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl- jj 
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel- E 
lázasra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas j 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti [ 
joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági |
vetőmagot, műtrágyát és gépeket. [

[
Közbenjárók dijaztatnak. H  Közbenjárók dijaztatnak. |

[

A kevevárai amatöreyylet elnöksége.

32 szám 1914.

M e g h i v ó.
A kevevárai amatoregylet folyó évi 

március hó 29.-én (vasárnap) d. e. 11 óra
kor tartja ezidei rendes évi közgyűlését 
a „Hoffmann szálloda“ nagytermében, 
amelyre a rendes és pártoló tagok ezen- 
nek tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai a következők:

1. Elnöki megnyitó.
2. Hitelesitők választása.
3. A titkár évi jelentése.
4. A pénztáros jelentése és a szá

madások megvizsgálása.
5. Az elnökségnek és a választmány

nak a felmentvény megadása.
6. A jövő évi költségvatés.
7. Egyéb belügyek.
8. Esetleges indítványok.
9. Tisztujitás.

10. A közgyűlés bezárása.
Kevevára, 1914. március hó 3.-án.

Theodorovics Iván Wenner Ferenc
titkár. alelnök.

379/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A dunareána takarék és hitelintézet 

mint R. T. végrehajtatnak Korákoj ( Ko
rák ) György kevevárai lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tlkvi. hatóság a végrehajtási árve
rést 1900 kor. tőkekövetelés és jár. behaj
tása végett a kevevárai kir. jbiróság te
rületén lévő Kevevára községben fekvő 
s a kevevárai 718 sz. betétben felvett. 
A f  9901/927/1 hisz. Ház 806 öisz. a. ud
varral a beltelekben 113 n.-öl 1600 kor 
becsárban és A t  2987 hrsz. Szántó a 
Ravnice Bastye dűlőben 224 n.-öl 13 ko
rona becsárban. - elrendelte.

Az árverést 1914. évi április hó 4-ik 
napjának d. u. 3 órakor a tlkvi hatóság 
hivatalos helyiségeiben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
! kikiáltási ár Vadnál alacsonyabb áron nem 

adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sün akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi január 20 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János

kir. telekkönyvvezető.
Nyomatott az Oberlöuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.
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Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skadier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
ЩЩГ’ Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!
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A kevevárai kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság.
1479/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. kincstár és Kevepallós község 

végrehatatónak Stefánovics Tanaszie ke- 
vepallósi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
inditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 20 
k. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
véget a kevevárai kir. járásbiróság terü
letén levő, Kevepallós községben fekvő s 
a kevepallósi 469 sz. betétben felvett: A 
f  3814/1 hrsz. Szántó a Réti kaszálók 
dűlőben Ártér 1 hold 800 n.-öl 420 kor. 
becsárban és A f  3814/2 hrsz. Szántó a 
Rét kaszálók dűlőben Ártér 1371 n.-öl 
205 kor. becsárban.

Az árverést 1914. évi május hó 11-ik 
napjának d. e. 10 órakor a tlkvi hatóság 
hivatalos helyiségeiben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%"át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számi- 
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges birói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi január 20 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János

kir. telekkönyvvezető.

211/914 végr. szám.
Arysrss! hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. VI. 819 és VI/965 
számú végzése következtében Dr. Franki 
Sándor ügyvéd által képviselt Braun Er
nő javára 135 kor. és 86 kor. 67 fill, s 
jár erejéig az 1914 február 19-én foga- 
nasitott kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt és 1500 koronára becsült 
következő icgoságok, u. m. áruk nyilvá

%
Hogy számunkra átokképpen 
Erény helyett bűnt, szennyt osztott.

Ne vádoljuk a világot,
Hogyha már ez sorsunk átka; 
Inkább azon kacagjunk, hogy 
Zsák a foltját megtalálta 1

Szabadka Gyula.

nos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi- 

roság 1914 évi V. 196/1 számú végzése 
folytán 86 kor. 67 f. tőkekövetelés ennek 
1913. január hó 28 napj. járó 5% kama
tai, és eddig összesen 32 kor. 70 f. biró- 
ilag már megállapított költségek erejéig, 
valamint 135 kor. tőke, ennek 1913. ok
tóber 13 napjától járó 5% kamatai 51 k. 
10 f. és 40 kor. 92 f. foganatositási költ
ségek erejéig, Delibláton alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi március hó 
28 napjának délu. 4 í/i 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  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára, 1914. március hó 28 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehaó.tj

A kevevárai kir. járásbiróság mint 
tlkvi hatóság,
735/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dunareána takarék és hitelintézet 

mint R. T. kevevárai ezég végrehajtatónak 
Darázs Jánosné szül. szül. Kolb Magdolna 
végrehajtást szenvedő ellen inditott vég
rehajtási ügyében a tlkvi. hatóság a vég
rehajtási árverést 250 K. tőkekövetelés, 
és járulékai behajtása végett a kevevárai 
kir. jbiróság területén levő Homokbálvá
nyos községben fekvő, s a homokbálvá- 
nyosi 924 sz. betétben felvett: A I. 930 
hrsz. ház 1179 öisz. a udvarral a belte- 
lekben 90 n.-öl 931 hrsz. Kert a beltelek- 
ben 319 n.-öl 740 korona becsárban.

Ezen ingatlanokra özw. Kolb Fíilöp- 
né szül. Gayer Bozbála javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog ezen ár
verés által nem é.intetik.

Amennyiben azonban ezen haszonél
vezeti jogot megelözőtehertétel fedezésére 
szükséges s ezennel 450 kor.-ban megál
lapított vételár meg nem igértetnék az ár
verés nyomban hatálytalanná válik és az 
ingatlan a fenti szolgalmi jognélkül fog az 
1881 LX. t. c. 163-§ a alapján nyomban 
elárvereztetni elrendelte.

Az árverést 1914 évi április ho -14 
napjának d. e. 9 órájakor Homokbálvá
nyos községházánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat

mindennek — jegyzém meg nevetve. — 
Nagyszerű! Magam is lemásolom. Mert 
hát én is hódolok ám ennek az axiómá
nak ! Keresem én is az igazságot; kere
sem, ahol van: a borban. Kitűnő szolgá
latot teljesitend az nekem. Mindig 
magammal fogom hordani s akkor lega
lább biztosítva vagyok, hogyha majdan

a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb Ígéreteit tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 február 1 - én 
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

198/914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
hözhirré teszi, hogy a szegedi kir. jbiró
ság 1913 évi Sp. I. 1618/2 számú végzé
se következtében Dr. Herczl Sándor ügy
véd által képviselt Guttmann és Eizler cég 
javára 923 korona 4 fill, s jár. erejéig
1913 november 8 - án foganasitott kielé
gítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 
és 1263 kor. 80 fillére becsült következő 
iugóságok, u. m. bolti árúk, álványok, bú
torok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi V. 1172 számú végzé
se folytán 923 korona 4 fill, tőkekövete
lés ennek 1913 évi augusztus hó 13 - nap
jától járó 6 % 'os kamatai és eddig ösz- 
szesen 146 korona 27 fill.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Székely- 
kevén alperes lakásán leendő megtartására
1 9 1 4  é v i  m á r c i u s  h ó  28 - i k  
napjának délutáni 2 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a 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, 1914 évi feb. hó 21.-én 
Gurits Lajos kir. bir. vég.

í i a c u i c v a g i a i i i  I l l e g  e g y  s z e r  g y ilK O S
szerszámomat — és kósza, borongós 
gondolatokkal terhelten a vasútnak indul
tam, a vasútnak, hogy jegyet váltsak 
szülőfalúmba.

Látni akartam még egyszer azt a 
helyet, ahol életem csupa játszi kedv és 
öröm, csupa boldogság volt; szemtől- 
szembe akartam kerülni még egyszer



4. oldal. _____ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ щ  A kevevárai amatőregylet elnűkséiie.

A ki Ш1 32 szám 1914.

magot vet |  M в ff h  Í V Ó.
fákat ültet Щ .

Ш1 А к eve varai amatőregylet folyó évi
virágot tenyészt EJ március hó 29.-én (vasárnap) d. e. Ц óra-

ГП kor tartja ezidei rendes^ évi közgyűlését 
és kertjében gyönyörködni fej a „Hoffmann szálloda“ nagytermében,

!=! amelyre a rendes és pártoló tagok ezen- 
akar, az forduljon IHJ nek tisztelettel meghivatnak.

0
M Ü H L E  Á r p á d  \n\ A közgyűlés tárgyai a következők:
kertészeti nagy telepéhez El 1 . Elnöki megnyitó.

i  еш 13 2. Hitelesítők választása.
В  Temesvár. ЕЙ El з. a titkár évi jelentése.
. . , 13 4. A pénztáros jelentése és a szá-Diszfoarjegyzek mgyen es 0  madások ,negvizs(,álása.

bérmentve. Is) 5. Az elnökségnek és a választmány-
[3 nak a felmentvény megadása.

ШЯвНШЦЗЦЁИн! ШНнШЭШНнЗ ЕёНёП© 6. A jövő évi költségvatés.
----------------------- “  7. Egyéb belügyek.

R á  m  pk  Hű 8- Esetleges indítványok.0 TL S m  fii 9- Tisztujitás.
10. A közgyűlés bezárása.

A legszebb és legújabb nemes го-
f., . ... л и . M Kevevára, 1914. március ho 3.-an.zsafacskak gyökerestül kaphatok:

N i к о 1 i c s Mi k l ó s ,  melegházi Theodorovics Iván Wenner^Ferenc 
virág kereskedésében. ______ ___________________________

„ K E V E V Á R A “_________________ 1914. március 15 ._

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- шз

A n r i n n h ”  ^ az(lasa9' és kereskedelmi p 
„ A y i i U U l d  Vállalat Budadest, I. Budafoki- |

= = ^  út 16.-18. szám. ------- : 1

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi i  
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl- j |  
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel- E  

lázasra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas =
Ifierdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti Q3 

joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági Ц 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket. |n

[fi
Közbenjárók dijaztatnak. 0  Közbenjárók dijaztatnak. Ш

[fi
___ _ _ _ ___ __________________„____ _________  Ifi

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.

379/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A dunareána takarék és hitelintézet 

mint R. T. végrehajtatónak Korákoj ( Ko
rák ) György kevevárai lakos vágrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tlkvi. hatóság a végrehajtási árve
rést 1900 kor. tőkekövetelés és jár. behaj
tása végett a kevevárai kir. jbiróság te
rületén lévő Kevevára községben fekvő 
s a kevevárai 718 sz. betétben felvett. 
A t  9901/927/1 hisz. Ház 806 öisz. a. ud
varral a beltelekben 113 n.-öl 1600 kor 
becsárban és A f  2987 hrsz. Szántó a 
Ravnice Bastye dűlőben 224 n.-öl 13 ko- 

] róna becsárban. - elrendelte.
Az árverést 1914. évi április hó 4-ik 

napjának d. u. 3 órakor a tlkvi hatóság 
hivatalos helyiségeiben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 

I adhatók el.
Az árverelni szándékozók kötelesek 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vsgy az 1881 évi EX. i.-c. 42 íj
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elö- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi január 20 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János

kir. telekkönyvvezető.

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skudier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
Ив?" Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

$  Könyvkötői műhelyemben $
Ф 00 mindenféle e s z a k má b a  Q Ф Ф
Ф vágó munkálatok a leg-  §
9 n a g y o b b  szakértelem- Ф 
9 mel elkészíttetnek. ©

•  Oberläuter Róbertné •

H i r d e t é s e k e t
в1ай1!з! a biadáhEvaíial.



Melléklet a „Kevevára" 11 - ik számához.

A kevevárai kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság.
1479/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. kincstár és Kevepallós község 

végrehatatónak Stefánovics Tanaszie ke- 
vepallósi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
inditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 20 
k. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
véget a kevevárai kir. járásbíróság terü
letén levő, Kevepallós községben fekvő s 
a kevepallósi 469 sz. betétben felvett: A 
f  3814/1 hrsz. Szántó a Réti kaszálók 
dűlőben Ártér 1 hold 800 n.-öl 420 kor. 
becsárban és A t  3814/2 hrsz. Szántó a 
Rét kaszálók dűlőben Ártér 1371 n.-öl 
205 kor. becsárban.

Az árverést 1914. évi május hó 11-ik 
napjának d. e. 10 órakor a tlkvi hatóság 
hivatalos helyiségeiben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár Vsánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
Ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi január 20 napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János

kir. telekkönyvvezető.

211/914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. VI. 819 és VI/965 
számú végzése következtében Dr. Franki 
Sándor ügyvéd által képviselt Braun Er
nő javára 135 kor. és 86 kor. 67 fill, s 
jár erejéig az 1914 február 19-én foga- 
nasitott kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt és 1500 koronára becsült 
következő icgoságok, u. m. áruk nyilvá

nos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi- 

roság 1914 évi V. 196/1 számú végzése 
folytán 86 kor. 67 f. tőkekövetelés ennek 
1913. január hó 28 napj. járó 5% kama
tai, és eddig összesen 32 kor. 70 f. biró- 
ilag már megállapított költségek erejéig, 
valamint 135 kor. tőke, ennek 1913. ok
tóber 13 napjától járó 5% kamatai 51 k. 
10 f. és 40 kor. 92 f. foganatositási költ
ségek erejéig, Delibláton alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi március hó 
28 napjának délu. 4 7* 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 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára, 1914. március hó 28 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehaó.tj

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi hatóság,
735/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dunareána takarék és hitelintézet 

mint R. T. kevevárai ezég végrehajtatónak 
Darázs Jánosné szül. szül. Kolb Magdolna 
végrehajtást szenvedő ellen inditott vég
rehajtási ügyében a tlkvi. hatóság a vég
rehajtási árverést 250 K. tőkekövetelés, 
és járulékai behajtása végett a kevevárai 
kir. jbiróság területén levő Homokbálvá
nyos községben fekvő, s a homokbálvá- 
nyosi 924 sz. betétben felvett: A I. 930 
hrsz. ház 1179 öisz. a udvarral a belte- 
lekben 90 n.-öl 931 hrsz. Kert a beltelek- 
ben 319 n.-öl 740 korona becsárban.

Ezen ingatlanokra özvv. Kolb Fülöp- 
né szül. Gayer Bozbála javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog ezen ár
verés által nem é.intetik.

Amennyiben azonban ezen haszonél
vezeti jogot inegelözőtehertétel fedezésére 
szükséges s ezennel 450 kor.-ban megál
lapított vételár meg nem igértetnék az ár
verés nyomban hatálytalanná válik és az 
ingatlan a fenti szolgalmi jognélkül fog az 
1881 LX. t. c. 163 -§ a alapján nyomban 
elárvereztetni elrendelte.

Az árverést 1914 évi április ho -14 
napjának d. e. 9 órájakor Homokbálvá
nyos községházánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat

a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10% - át kész
pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 
§ - ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénzek 
előleges letétbe helyezéséről kiállított le
téti elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
az árverési feltételeket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretett tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugya
nannyi százalékáig kiegészíteni.

Kevevárán, 1914 február 1 - én 
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

198/914 végr. szám.

árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
hözhirré teszi, hogy a szegedi kir. jbiró
ság 1913 évi Sp. 1. 1618/2 számú végzé
se következtében Dr. Herczl Sándor ügy
véd által képviselt Guttmann és Eizler cég 
javára 923 korona 4 fill, s jár. erejéig
1913 november 8 - án foganasitott kielé
gítési végrehajtás utján íe és felülfoglalt 
és 1263 kor. 80 fillére becsült következő 
iugóságok, u. in. bolti árúk, álványok, bú
torok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi V. 1172 számú végzé
se folytán 923 korona 4 fill, tőkekövete
lés ennek 1913 évi augusztus hó 13 - nap
jától járó 6 % "os kamatai és eddig ösz- 
szesen 146 korona 27 fill.-ben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Székely- 
kevén alperes lakásán leendő megtartására
1 9 1 4  é v i  m á r c i u s  h ó  28 - i k  
napjának délutáni 2 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a 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, 1914 évi feb. hó 21.-én 
Gurits Lajos kir. bir. vég.




