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A kuruzslás áldozata.
H o m o k o s  1 9 1 4 . á p r i l is  2 6 .

Alig felejtettük el, hogy kútá- 
sásnál tragikus halálnak esett áldo
zatul két emberélet, máris újabb 
szenzáció szakadt ránk. Hetek óta 
utcasarkon, boltban, társaságban, min
denhol, ahol az emberek összetalál
koznak, sok szó esik arról, hogy egy 
veszett kutya megmart néhány is
kolás gyermeket, akik közül az egyik 
megőrült és meghalt. Ez a szenzáció 
hatalmasan belekapott a falunk szür
ke, eseménytelen életébe; erős emó
ciókat vált ki a telkekből, sok meg
döbbentő titkot hoz fel a mélyből, 
mint a háborgó tenger, amely partra 
veti a rég elsülyedt hajók roncsait. 
Mindenkiknek van szava ehhez a 
szomorú esethez. Ez birál, az okos
kodik; itt vádolnak, ott Ítélnek: az 
érzékeny lelkű asszonyok sóhajtoznak 
és sirnak. A falu lelke nyugtalan, 
megrendült, felkavart. Mindenki a 
saját életére gondol. A magáraesz- 
mélés bús idejében mindenki érzi,hogy 
az élet milyen rettenetesen kiszámit-
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Éjjel.

A hold bágyadtan széttekintget,
Oly gyászosak a csillagok.
Szomorú, különös az éjfél, —
Ébren talán magam vagyok.

Az utcán céltalan bolyongok 
És nem tudom, mi a bajom,
Csak egyre sűrűbben peregnek 
Könyűim halvány arcomon.. .

Sok bolyongás után megállók :
Egy ósdi háznak ablakán
Itt sok, sok forró csókot hintek.. .
S tovább bolyongok azután.

S z a b a d k a  G y u la .

hatatlan és végzetesen komoly.

Ismerjük meg magát a gyászos 
esetet részletesen.1

Április 3.-án 4- pénteki napon ! 
— reggel, mikor a gyermekek cso
portosan, vígan beszélgetve iskolába 
mentek, futott végig a falunkon a 
veszett kutya. Négy iskolásfiűt meg
mart. A szülők megmart gyermeke
ikkel még aznap délelőtt elmentek 
Torontálvásárhelyre valami O l a s z  
nevezetű, éltesebb magyar paraszt- 
emberhez. Vitathatatlan, hogy a nép 
még mindig jobban hisz a kuruzsló- 
nak, mint az orvosnak. Olasz messze 
vidéken hires az ő „kitűnő“ „csal
hatatlan“ a veszettség fertőző anya
gát Immunizálóusz&réről. A kuruzsló 
csodaszere pálinkából, szárított és 
összemorzsolt kőrisbogárból és né
hány növény porából áll. Ebből az 
alkoholos kotyvalékból ivott minden 
megmart és ittak belőle azck is, 
akikre a kutya csak rálehelt. A hatás 
borzasztó drasztikus vo lt; csúnyán 
megkinozta és megviselte a szeren
csétlen gyermekeket. Heves görcsös

Christiane.
A koporsó kint állt a kis szérűben 

a ház mögött; Julius vége felé járt az idő 
és a hőség rendkívül nagy volt.

— Legjobb, ha Christiannet a szérű
be tesszük — mondta Maren. Rasmus is 
erre gondolt és igy hozták a halottat egy 
pár deszkán, melyet a tuskon és a gyalu- 
padon végigfektettek. Az ajtóra függő 
lakatot tettek és a szülők a dolguk után 
láttak. Rózsaaratásnál segédkeztek fennt a 
majornál. A férfi kaszált és a nő kötözött. 
Elég szaporán ment a dolog. Akkordban vé
gezték ;a temetés is majd belekerül néhány 
koronába. Amikor az emberek a mezőn 
az árok szélén ültek és vacsorájukat fo
gyasztották, Maren odament az intézőhöz.

Némi előleget akar a maga és Ras
mus számára.

Nem, ebbe az intéző nem mehetett 
bele. Hiszen akkor valamennyien jönnének 
és előleget akarnának. Van esze, hogy be
le ne menjen az ilyesmibe! Bizonyára 
azéit akar előleget, hogy odakint az erdő
ben a lövés ünnepélyén bolondságokra és 
semmiségekre szórják el a pénzt.

— Óh nem, ezt nem akarták.
— Minek kell akkor az előleg?

bélfájást és véres, nyálkás diszente- 
riát idézett elő. A nyáikát apró ku
tyáknak hiszi a nép a legkomolyab
ban, sőt olyan paraszt is akad nem 
egy, aki tisztán látja a kutyácskák 
fejét meg farkát. Hasztalan akarja 
az ember ennek igazát tőlük elvitatni, 
egy világért sem engednek. Bármily 
hihetetlen, mégis úgyvan, hogy da
cára a megváltozott életkörülmények
nek, a vasútnak, postának, sajtónak, 
iskolának és templomnak, a nép lel
ke alapjában a régi babonás, pogány 
lélek maradt. Ugyancsak hasztalan 
volt minden rábeszélés és kérő szó, 
hogy a szülők vigyék fel megmart 
gyermeküket Budapestre a Pasteur 
intézetbe. (Miért nincs erről kény
szerítő törvény ? !)

— Fölösleges!- legyintettek. A de- 
belyácsi szer teljesen megbízható. 
Pest igen messze van és három he
tet ott tölteni méregdrága volna.

Nem hitték el, hogy ingyen va
súti jegyet kapnak Pestre és vissza, 
hogy az oltások díjtalanok és hogy 
az oltások tartamára ingyen része
sülnek kórházi ellátásban.

— Chrislianne miatt.
— Sokkal jobban tennék, ha mun

kába küldenék, semhogy otthon lábatlan- 
kodnék és lopná a napot.

— De hiszen egész nyáron olyan 
borzasztó gyönge volt és az orvosok egy 
rettentő üveg orvosságot rendeltek neki. 
És szeretnénk mégis, hogy rendes teme
tésben részesíthetnénk. Hiszen egyetlen 
gyermekünk volt.

— Temetés ? Hát meghalt Christiane?
— Igen meg. A jó Isten olyan ke

gyelmes volt, tegnap reggel megváltotta, 
mert amikor délben hazamentünk a leány 
ott feküdt egy ingben az ajtó előtt és 
halott volt.

Hát teljesen magára hagyták a 
beteget ?

— Hát mit tettünk volna? Muszáj 
volt kenyér után látni. És kovácsék Má- 
rija megígérte, hogy majd ügyel Chris- 
tianera. És éppen tegnap, amikor mosás 
miatt a majorba ment, kellett megtör
ténnie a szerencsétlenségnek.

Az intéző félelmes pillantást vetett 
az előtte álló nagy nőre. Széles arcának 
egyetlen vonása sem árulta el, hogy azt, 
amit most itt elmondott, érzi is. A fejét 
kissé meghajtotta és a keze látszólag kö-
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— Persze mindjárt nem kell fi
zetni — mondották. De majd őszre 
biztos kapunk egy 100 koronáról 
szóló számlát. Ingyen csak a halált 
adják és az is az életbe kerül.

Hogy is tudná a szegény itt is- 
ott is lelketlenül megnyúszott, jobb- 
ról-balról becsapott paraszt elhinni, 
hogy ő ingyen kap valamit.

így esett, hogy az ártatlan, tö
rékeny gyermeket elragadta a tragi
kus fátum. A kuruzsló csodaszere 
nem vált be. Április 21.-én az egyik 
szerencsétlen gyereken kitört a ve
szettség és meghalt.

*
Szeretek a temető járni, mert 

a halottak élni tanítanak. A minap 
is künn jártam a hideg büszke sír
köves kripták és egyszerű, igénytelen 
fakeresztek között. Felkerestem a 
kicsi fiúcska lépésnyi, frissenhantolt 
sírját is. Miért vághatta el a kis
gyerek életútját a sorsintéző Isten ? 
Megilletődve állok a virágos fejfánál 
az alkonyati csöndben. Elgondolko
zom. A lelkem az elégedetlen kérdé
sek egész rajára követel feleletet. 
Miért tenyészik oly buján a népié
lekben a kárhozatos babona ? Miért 
nincs több őszinteség és természe
tesség az úri társadalom és az isten
adta nép érintkezésében ? Miért nem 
fűzi össze a rokonszenv és megértés 
szelleme a falú vezetőit és a földettúró 
népet ? S miért nem hoz a tudás és az 
istenhit szebb, emberibb, boldogabb 
életet a faluba ? ? Lotz Frigyes.

HÍREK.
=  Új orvos Homokoson. Már néhány 

hónapja nem volt Homokos nagyközség
nek orvosa. Dr. Szilágyi Frigyes delibláti 
orvos volt újabban megválasztva, de állá
sáról érthetetlen okból leköszönt.

zömbösen babrálta kötényének a fűzőjét.
— Marén, ha delet harangoznak, 

gyere el hozzám — mondta az intéző és 
elment.

Maren megkapta a pénzt, megcsinál
ták a koporsót és Christiane odaát volt 
a szérűben és várt. Mert szó sem lehet 
róla, hogy vasárnap előtt eltemessék.

Maren volt a papnál, a sekrestyés
nél, a harangozóknál. És mindenütt fizet
nie kellett. Hát ez igy is való és nem is 
lehet ellene kifogás, de azért mégis rossz 
volt, mert nem lesz semmi abból a kabát
ból, amit a télre akait venni.

Vasárnap istentisztelet után eltemet
ték Christianet. Nem sokat teketóriáztak 
vele. Szegény emberek gyermeke volt és 
a pap nem kapott többet néhány koroná
nál. És mégis olyan szépen beszélt annak, 
hogy milyen nehéz volna néha idelent a 
létért való küzdelem, de ha megtanuljuk, 
hogy kell dacos hátunkat a megpróbálta
tások keresztje alá hajtani és türelemmel 
elviselni, amit az Ur kiszabott ránk, ak
kor bizonyosok lehetünk abban, hogy a 
jutalom magától eljön felülről az égből.

Rasmus széken ült és ide-oda ringott, 
miközben csíkos szürkés nadrágját simo-

„ K E V E V Á R A “

A nem rég megejtett orvos választás 
alkalmával aztán Dr. Márk Romulusz ko
lozsvári egyetemi tanársegédet választot
ták meg, aki állását április hó 27-én 
elfoglalta.

=- Katonai előléptettsek es áthelye
zések. A májusi előléptetések a helyben 
állomásozó 28-as vadászok tisztikarában 
lényeges változást nem hoztak. Mindössze 
két előléptetés történt és pedig Schnabel 
Rezső százados őrnagygyá lépett elő és 
áthelyeztetett a 32. gyalogezredhez, amely 
részben Budapesten és Triesten székel. 
Székely János főhadnagyot pedig száz i- 
dossá léptették elő a jelenlegi állomásán 
való meghagyása mellett.

=  Temcssziget hajóállomást kap. 
Az idei tavaszszal a szomszédos Osztrova 
szigeten elfekvő Temessziget község 
mellett is kikötnek a „Magyar királyi fo
lyam és tengerhajózási részvénytársaság“ 
hajói. Forgalom valószínűleg csak a mini
mális lesz, de azért a jó temesszigetiekre 
nézve ez is nagy haladás.

== Iskolafelügyelő. A vallás és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter Wenner 
Miklós helybeli községi iskolai igazgatót 
a kevevárai járás területére iskolafelügye
lővé kinevezte. Ezen kinevezés az uj 
választói törvénynyel van összefüggésben 
amennyiben a 6 elemit végző népiskolai 
tanulók még külön vizsgán is keresztül 
mennek s erről úgynevezett „végbizonyit- 
vány“-t kapnak, amely annak idején 
szavazati jogot biztosit nekik. Ezen vizs
gákon fog az iskolefelügyelő elnökölni 
és a végbizonyítványt mint ilyen első 
helyen aláirni-

=  Halálozás. Hosszabb betegség 
után e héten csütörtökön délelőtt 11 óra
kor halt meg Dr. Bozseszky Milán helyb. 
ügyvédet neje. A közmegbecsülésben álló 
ügyvéd nagy gyászában községünk egész 
társadalmának igaz részvéte kisérte. A 
temetés május 1-éü délután 3 órakor 
volt nagyszámú és előkelő közönség jelen
létében.

== A nyári menetrend. Május hó 1- 
ével tudvalevőleg egy harmadik vonatot 
állítottak be a menetrendbe, amelynek 
mindenesetre csak örülni lehet. Mindaz- 
által ki kell mondanunk, hogy nagy elő
nyünkre nem szolgál nekünk a harmadik

gáttá.
És Maren egyre hangosabban fújta 

az orrát. Végül már egyetlen száraz folt 
sem akadt a zsebkendőben.

Odakint a temetőben gyorsan ment 
a dolog, mert a papnak a városba még 
egy esküvőt kellett ellátnia.

Hazafelé Maren bedugta a fejét ko- 
vácsékhoz, nem volna- e kedvük átjönni 
ő hozzájuk tizenkettő és egy óra között ? 
Nagyon szép két, három fontos sertéssült
nek való húst kapott a hentestől akkor, 
amikor a paphoz ment.

— Köszönöm a meghívást mondta a 
kovács. És miután úgy gondolta, hogy 
Maren joggal elvárhat néhány szót, tovább 
folytatta:

Mégis csak fájdalmas nagyon, hogy 
Christiane megboldogult.

I. . . gén — mondta Maren halkan — 
de az isten így akarta.

— És ő előtte meg kell hajolnunk — 
egészítette a kovács. Pár percig még szót
lanul állottak.

— Isten vele!
— Isten vele, Maren !
És Maren hazakocogott a sertéssült

jéhez.

vonat, mivel közvetlen összeköttetéseket 
más vonatokhoz nem igen hoz. Előnye a 
harmadik vonat beállitásnnak legfeljebb az, 
hogy ezen fogják a teherárú forgalmat 
lebonyolítani s igy aztán a régi két vonat 
ettől a ballasttól megszabadulván, betart
hatja a menetrendi érkezési és indulási 
időt. Megszűnik tehát azon anomália, 
hogy az este 10 órára várt vonat csak 
éjjel 12 vagy 1 óra körül érkezik. A 
menetrend szerint a vonatok a következő- 
képen indulnak: Reggel 3*18 órakor, dél
után 1.15 órakor és délután 3*26 órakor. 
Érkezés délelőtt 9*21 órakor, déli 12*35 
órakor és este 10*3/ órakor.

== Társas vacsora. Schnabel Rezső 
őrnagy tiszteletére a helybeli polgárság 
kedden este a Janics - féle vendéglőben 
társas vacsorát rendez, amelyre eddig is 
már elég szép számban jelentkeztek. Az 
uj őrnagyot községünkben mindenki igen 
kedvelte a polgársággal szemben tanúsí
tott előzékeny és barátságos magatartásáért 
s azért örömmel ragadják meg az alkal
mat szeretőknek és nagyrabecsülésüknek 
kifejezésére. Teszik ezt annál inkább, mert 
e hóval nevezett őrnagy áthelyeztetett a 
32 gyalogezredhez s igy ezen társasva
csora öröm és egyúttal búcsú vacsora is 
lesz.

— Májusi ájtatosságok. Pénteken 
volt az első májusi ájtatosság a róm. kath. 
templomban, amelyen igen szép számmal 
jelenlek meg a hívők. Az ájtatosságok 
minden nap, tehát még vasárnap is este 
6 órakor lesznek m 'gtartva. Keddi és 
pénteki napon az ájtatosság magyar nyel
vű lesz. Ekkor a polgári leányiskola nö
vendékei fognak énekelni kétszólamú 
„Mária ének“ -eket.

=  Kanyaró és hörghurut. A szom
szédos Székelykeve nagyközségben már a 
múlt héten is előfordult elvétve egy-egy 
kanyaró eset, míg most arról értesülünk, 
hogy az járványszerűleg is fellépett a 
gyermekek között. A betegség járvány
szerű volta valószínűleg az iskolák bezá
ratását is maga után fogja vonni.

4= A szavazó körzetekről. Két hét 
előtti számunkban megemlékeztünk — az 
új választói törvény folytán — a várme
gyei törvényhatóság által alkotott szava
zókörzetekről. Akkor még nem tudtuk 
biztosan, hogy melyik község hol fog 
szavazni. Most illetékes helyről nyert 
imformátió birtokában tudatjuk, hogy a 
kevevárai körzetben szavaznak a követ
kező községek: Kevevára, Dunadombó, 
Gálya, Kevepallós és Temessziget. A ho- 
inokosi körzetben: Homokos, Homokbál
ványos és Székelykeve. Deliblát tudvale
vőleg a temesmórai választókerülethez 
tartozik és a vármegyei törvényhatóság 
által annak izbistjei szavazó körzetéhez 
osztatott be.

— Májusfák. Május 1 .-ét megelőző 
este a helybeli német legények több he
lyen szép május fát állítottak fel a rezes
bandák hangos harsogása mellett. Május 
fák vannak a következő helyeken : a róm. 
kath. templom előtt kettő, a papiak előtt 
egy, továbbá a községház, a főbíró, a bíró, 
a Buchner-féle vendéglő, a Würz-féle ven
déglő előtt is diszlik egy-egy májusfa. Szép 
ez, de azért mégis kár a szép sudár növésű 
jegenye nyárfákért, amelyeket — miután 
a község mindig takarékos szokott lenni 
— jobban érvényesíthetnének.

=  Róm. kath. hitközségi közgyűlés. 
Múlt vasárnapon a hívők élénk résztvétele 
mellett tartotta meg a helybeli róm. kath. 
hitközség évi közgyűlését a központi ele
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mi iskola dísztermében. Elnöklő Geiger 
Antal plébános felolvasván és megmagya
rázván az alapszabályokat, felhívta a je
lenvoltakat jogaik gyakorlására. Ez alka
lommal főleg az automatice kieső hitköz
ségi választmányi tagok választása volt 
az, amely némi érdeklődést keltett. Leo
pold József indítványára a közgyűlés ki
mondta, hogy a kiesendő 4 tagot újra meg
választja, vagyis megválaszttattak újra 
Paull Sándor, Widdiner Ferenc, Kiefer 
Antal és Kurcz Ferenc. Az indítványok 
során Hübsch János indítványt tett a 
templom külső meszelését és a temető 
rendbehozását illetőleg, amit a gyűlés egy
hangúlag elfogadott.

=r Tenispálya megnyitás. Ajhelybeli 
amatőregylet szépen rendbehozott kerthe
lyiségében levő tenispályának ma délután 
5 órakor lesz az ünnepélyes megnyitása, 
Florea Pista cigány zenekarának közremű
ködése mellett. Ez alkalommal tekegolyó- 
versenyt is rendez az egylet. Első dij egy 
élő malac, a második és a harmadik dij 
megállapítása az elnökségre bízatott. Este 
a Hoffmann-féle szállodában a mozielőa
dás után bostonestély lesz. Az egyleti ta
gokhoz tartozó jóbarátokat és ismerősöket 
is szívesen látják.

=  Választmányi gyűlés. Az amatőr
egylet választmánya e hó 28.-án saját 
kerthelyiségében Wenner Ferenc elnökle
te alatt gyűlést tartott, amelyen a választ- 
menyi tagok majdnem teljes számban jelen 
voltak. Uj tagokul felvétettek Ferenczházy 
József és Józsefné, Salinacsky György, Dr. 
Lekits lllésné, Wenner Krisztina és Lász
ló János. Több apró ügy elintézése után 
a gyűlés véget ért.

== Variete. A „Magyar Király“ szál
lodában néhány napja Reisner és Banhol- 
cer igazgatása alatt álló komédiás társu
lat tartja gyenge látogatottság mellett 
előadásait. Az előadások meglehetősen jók 
és azért nagyobb pártolásra volnának ér
demesek.

=Á megf ékezhetetlen sváb legények. 
Május 1-ét megelőző este történt a követ
kező eset, amelyből minden elfogulatlanul 
Ítélni tudó ember megalkothatja a véle
ményét a mi kamaszkorbeli német ajkú 
fiatalságunkról.

Ezek a szóbanlevő sváb legények 
aznap délután kivágtak az erdőben 8 da
rabot a legszebb növésű jegenyenyárfákból 
és azokat virágokkal, papirlancokkal fel
díszítve több helyen, mint azt egy másik 
hírűnkben említjük felállították. Eddig 
rendben is lett volna minden.

Ifj. Buchner János vendéglős a figyel
met, amelyet egy májusfa felállításával 
vele szemben is tanúsítottak, meg akarván 
hálálni, behivta a legénzeket és leányokat, 
megvendégelvén őket. Megcsapolt nekik 
egy hordó sört, a leányoknak pedig 
málna szörpökkel kedveskedett. Sőt! 
valamenyinek megfizette a belépő dijat 
az ett játszó varieté színházba. S vájjon 
mi volt ezért a hála ? Az, hogy a sörtől 
kissé megkotyagosodott legények az élén 
Lorenz Mórral, ezzel a bőrében megférni 
nem tudó magzattal,-aki az Összes legény- 
stiklik értelmi szerzője és főhőse — elkez
dettek lármázni és kiabálni, poharakat a 
földhöz vagdosni. Ezen pusztító munkát 
a vendéglős neje nem nézhette tétlenül 
és azért csendre és rendre intette őket. 
Ezek azonban nemhogy elfogadták volna 
a vendéglősnő reudreutasitását, hanem 
egyik vastag gorombaságot a másik után 
vagdosták a fejéhez. Erre előkerülvén a
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vendéglős is, kiutasította őket. A nagy 
szájhősök azonban az utcán bosszút for
raltak. Meg is állapodtak a bosszú kivite
lében, amely abból állott, hogy az általuk 
felállított májusfába baltákkal körös-körül 
bevagdaltak úgy, hogy a legkisebb szellő 
fuvalmára az feitétlenülea földre esik. Ez 
volt az összes májusfák között a legna
gyobb és legsúlyosabb, és azért ha a fa 
tényleg elesik, nemcsak a két oldalról álló 
villany drótokat pusztította volna el, 
hanem valószínűleg emberáldozatot is kö
vetelt volna. A vendéglős szerencsére 
idejekorán észrevetté a dolgot, az idő 
teljesen szélcsendes volt s igy baj nem 
történt. A mintegy 20 tagból álló kitűnő 
társaság ellen a vendéglős a feljelentést 
megtette.

Nem vagyunk kárörvendők, de azért 
ezen megfékezhetetlön legénykék méltó 
megbüntetésének mégis nagyon örülnénk.

=  Tavaszi vásár. Az idei tavaszi 
vásár a mai nappal kezdődik. A hagyo
mányos eső ez évben is valószínűleg 
elront mindent. . (

— Kedvezmény a vidéki diákoknak. 
M á r k u s  Jenő, Budapest városának ta
nácsnoka a vidéki tanfelügyelők és igaz
gatók kérésére elhatározta, hogy az Állat
kert látogatását a vidékről felránduló is
kolák részére éppen olyan olcsóvá teszi, min 
a hogy fővárosi diákság látogathatja. Érte
sítette az illetékes liskolai hatóságokat, 
hogy a vidéki tanuló ifjúság is 20 fillér 
beléptidij mellett látogathatja az Állatker
tet, azonkívül az iskolák mellé vezetőt is 
ad az Állatkert igazgatósága s intézkedett, 
hogy a diákság az Állatkerti vendéglőben 
igen mérsékelt áron étkezhessék, valamint 
a tejcsarnokokban is kedvezményt kapjon. 
A tanácsnok ez intézkedésének hatása már 
is meglátszik, mert ünnep és vasárnapo
kon tömegesen jönnek fel a vidéki diákok, 
de különösen a pünkösdi ünnepekre an
nyi bejelentés érkezett az igazgatósághoz, 
hogy beillik valóságos kisebb népvándor
lásnak*

Helyreigazítás.
Farkas Antal verseczi fogtechnikus 

a „Kevevára“ 1914 április 26-án megjelent 
17. számában azt állítja, hogy ő a berlini 
fogászati klinika aszisztense volt. Ezzel 
szemben megállapítom, hogy ezen állítása 
nem igaz.

Azt mondja továbbá a hirdetés vé
gén, hogy: a a budapesli fogászati vizs
gákon magasan lett kitüntetve. Ezen 
állításával szemben szintén megállapítom 
hogy nem igaz. Ellenben igaz, hogy még 
két év előtt itt Versetzen a Sch mter-féle 
házban borbélyműhelye volt, a hol a je
lentkező vendégeket teljes megelégedésük
re borotválta.

Verseczen, 1914. április 30-án.
Teljes tisztelettel:

Dr. KOHN EMIL
a Versecz és Vidéke felelős szerkesztője.

324/1914 végr. szám.
árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. jbí
róságnak 1913 évi Sp./II. 2205 számú vég
zése következtében Dr. Kelemen Oltó Fr. 
ügyvéd á tál képviselt Klein József buda
pesti ezég javéra 193 K. s jár, erejéig

1914 évi március hó 20 - án foganasitött 
kielégitgsi végrehajtás utján le-és felülfog
lalt és 878 kor. becsült következő ingósá
gok, u. in. billiárd, söraparátus, bútorok 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 - ik évi V. 269/2 számú vég
zése folytán 1913 évi december hó 19 
napjától járó 5% kamatai és eddig össze
sen 72 kor. 10 fül. biróilag már megálla
pított költségek erejéig kevevára alp. lak. 
leendő megtartására 1914 évi május hó 
14 napjának délutáni 2 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. április hó 20 napján.

Gurits Lajos, kir. bir. végrehatjó.

Dr. Bozseszky Milán ügyv.
kir. bírósági hites szerb tolmács 

Ü G Y V É D I  I R O D Á J Á T  
f. é. április 25.-től a Jakabiy féle 
házba, a k i r .  j á r á s b í r ó 
s á g  mellett, helyezte át.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska űrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű

férfi, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldlssek, füsaönyfik,
áay°es asztai térítők, kézimun
kák, hőr kabát, Mezlyg, báli

stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel 
B A U E R  J A K AB

vegytisztító műfestó, Pancsova.

- Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtárbúi

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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Árverési Mrdeimény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a nagybecskereki kir. 
járásbíróságnak 1914 Sp. 2. 79/2 sz. vég
zése következtében Dr. Millich Jakab nagy
becskereki lakos javára hoinokosi lakos 
ellen 249 K. 80 f. s jár. erejéig 1914 évi 
március hó 4 - én foganasitott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 3000 korona 
becsült következő ingóságok, u. m. 6 ló 
erejű Hugó Grapel Generál agent féle csép
lő mozdony nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbí
róság 1914 évi V. 300/1 számú végzése 
folytán 249 kor. 80 fill, tőkekövetelés, en
nek 1913 évi január hó 22 napjától járó 
5% kamatai és eddig összesen 102 korona 
96 fill, biróilag már megállapított költsé
gek erejéig alperes homokosi lakásán 
leendő megtartására 1914 évi május 7 n. 
d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett 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 1914 évi. ápr. hó 23-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
1836/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Nyamczul Péter végrehajtatónak 

Vojnov Zsiva homokosi lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tlkvi. hatóság a végrehajtási árve
rést 187 K. 60 f. tőkekövetelés és járulé
kai behajtása végett a kevevárai kir. jbi
róság területén levő homokos községben 
fekvő s a homokosi 273 sz. betétben fel
vett következő ingatlanok : A t  3114 hrsz. 
Szántó az 1 dűlőben 2 hold 343 n.-öl 718 
kor. becsárban. Ezen ingatlan 4/5 részé
nek 1/6 részére özv. Vojnov Vazulné szül. 
Mertya Amalia javára bekebelezett élet
hossziglani haszonélvezeti jog ezen árve
rés által nem érintetik. Amennyiben a 
fenti ingatlanért a fenti szolgalmi jogot 
megelőző tehertételek fedezésére szüksé
ges s ezennel 4500 K. megállapított vételár 
megnem igértettnek az árverés nyomban 
hatálytalanná válik s az ingatlan a fenti 
szolgalmi jog nélkül fog az 1881. LX. t. c. 
163 §-a értelmiben nyomban elárverez- 
tetni elrendelte.

Az árverést 1914 évi május hó 20 
napján d. e. 10 órájakor Homokos község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nemlehet.

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- 
loges bírói letétbe helyezésről kiállított
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letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
SX. 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 márc. 1 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. 
Я&Г Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Wenner Miklós
isk. igazgatónál

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


