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szerkesztőségére inté’/.endők. ’ :

kát s a . kölcsön csak kasznára válik. 
iiyití tSajnos azonban, sokan vannak,Helytelen gazdálkodás.

Minden embernek természetsze
rű törekvése, hogy gazdaságának 
forgalmát emelje és gyarapítsa. E 
célból minden kinálkozó alkalmat 
igyekszik megragadni, a mit csak az 
észszerű meggondolás megenged. 
Felhasználja az időjárás változásait, 
az általános vagy részleges mező- 
gazdasági fordulatokat, alakulásokat 
és legfőképen a jó és olcsó kölcsönt.

Apáink irtóztak az adósságcsi- 
nálástól, ami bizony nem is volt 
rossz szokás. Ma azonban már más 
a helyzet. Nem szégyen, ha valaki 
adós, ha kölcsönt vesz fel és élnek 
is vele az emberek, talán még túl
ságosan is. Ne azt vegyük, ki 
könnyelműen, céltalanul s talán igaz 
ok nélkül csinál adósságot, nézzük 
azokat, akik számítással, észszerűleg 
hasznos és jövedelmező befektetésre 
vesznek fel kölcsönöket.

Azt tapasztaljuk, hogy a ki jól 
számitó és megállapodott gondolko
dású ember, jó és olcsó kölcsönnel 
sikeresen emelheti gazdasági hozadé-

akik tervszerjleg és céltudatosan 
vesznék ugyan kölcsönt, de már 
helyes számítás nincs a munkában. 
Egyszerűen* első , gondolatuk után 
mennek, vagy másoknak netáp 
sikerült, de az ő körülményeik 
között nem alkalmazható példa után 
és igen gyakran a szerfelett elszapo
rodott ügynökök rábeszélésére hall
gatnak.

A legnagyobb és leggyakoriabban 
elhibázott számítást a konverziós 
ügyleteknél találjuk.

Soha a konverzió пещ volt 
olyan felkapott, mint ma, atpi külön
ben a»;alacsony kamatlábban biztos 
magyarázatát leli. Divat lett a kon
vertálás, Vágy legalább magasabb 
k^üiatú, kölcsönnek olcsóbbá való 
átalakítása.

Ez a divat azután áldozatokat 
követel és aki számitás nélkül kon
vertál, könnyen ráfizethet a konver
zióra, ihert az bizony nem minden 
körülmények között vezet haszonra 
még ha úgy látszik is, hanem néha

határozottan ráfizetésre.
Hogy a lelkes konvertálókiíak 

világosabban beszéljünk, egy ppfőát 
állítunk ide, amelynek iratai csak 
nemrégiben voltak kezeink között.

Egyik vidéki embernek volt egy 
vidéki pénzintézetnél egy 50.000 és 
egy 2.000 koronás kölcsöne. QlcsŐbb 
kölcsön reményében nemrégiben egy 
fővárosi intézethez fordult és amit 
kért, megkapta, vagyis felveti 8000 
korona külön jelzálog kölcsönt.

A takarékpénztári kölcsönök még 
nem voltak régi keltűek, úgy hogy 
a folyósítás alkalmával levont külön
féle bélyeg, esetleg ügy védi költsége
ket, mindenféle iratok beszerzésének 
költségeit, hogy úgy mondjuk,; még 
ki sem heverte a kölcsön. ■■ '

E kölcsönök visszafizeliSér a 
fővárosi intézet teljesítette s mindkét 
kölcsön után 3-3 % kártalariitási) dijait 
kellett fizetni, ami már. magában 
véve 210 korona volt. A két kölcsön 
törlési engedélyére, törlési kérvényre 
ragasztott bélyeg és a törlés muQ- 
kadija lehetőleg mérsékeltebb felszá
mítás mellett kitett 50 koronát.

Májusi ’ szellő bágyad an csókolja
Arcomat a halványát, a szenvedőt
Hervadó fehér akácvirágok
Szövik emlékednek a szemfedőt.

Páll Zsazsa.

_  A TETSZHALOTT.
— Fogd meg! Előre!
— Hiszen fogom !
Suttogó beszéd. Halija, amint a ko

porsó fedelét ráillesztik a koporsóra és 
helyre igazítják. A felesége elcsukló ke
serves sírását nem hallja már. Valószinü, 
hogy gyöngéd erőszakkal eltávolították 
mellőle.

A deszkafalba csikorogva ékelődnek 
a, csavarok: Valaki tiisszént és hátával 
néki vágódig a koporsónak, hogy az inog
ni kezd'erősen. A fickó orra alatt égy 
kemény szitkot ereszt meg;

A felrhvatalozott teste merev, semmi 
érzés ninös'-' benne. A legcsekélyebb tagja 
nem tud mozogni. De azért hall. Agyve: 
leje pedig úgy működik, mint egy meg
bolondult órának a szerkezete. Az idegek 
megszökött szolgálata csütörtököt mondott 
és az izmok ;̂ em működnek többé.

A léghalkabb kiáltást nem tudná ki
erőszakolni magából. Hiszen nincs hozzá

való lélekzetvétele. Az agya azonban ret
tenetes élességgel mondta, hogy éz nem 
álom, hanem rettenetes valóság.

Bizony nem. Szegény, hűlt teste két 
napja fekszik már a koporsóban, beszo
rítva a rézsut fekvő deszkafalak közé.

És teljes két napig az oldalánál, szó* 
rosan mellette suttoglak, sírtak, vigasztal
tak, imádkoztak és koszorúkat rendezget
tek. , . , *

DolgozJszobájáÜak a nagy ingaórája 
könyörtelenül ü t t.e a fél és egész órak 
tompa jelzéseit.

Az agy, amelyet most már csupán 
a hallószerv tudott befolyásain^' szinte 
természetfeletti érzékenységgel bir, mar 
megszűnt remélni abban, hogy föltárnád 
a test. hídyik

Az agy tudja: élek, de nem sokára 
elhantolnak.

Ezek voltak az utolsó féleleinérzetek. 
A rettenetes öntudat ellen. A szív  brutá
lis széjjel tépése, megfulladástól való féle
lem, érzéki hallucinációk.

Azután jött a szabadabbá és tisztáb
bá való öntudat. Nyomban rá a* rémes 
fölfedezés, hogy a test már mem engedek 
meskedik többé, halott- és még sem halott, 
mert még van érzéke a hangok benyo-
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Vagyis eddig a ráfizetés 260 korona.
Most jön a fővárosi intézet 

8000 koronás kölcsönének beliebélez- 
tetése, majd a leszámítolás és ekkor 
1/2 % értékesitési dij levonásav Éz 
mintegy 60 korona, oly kiadás, melyet 
csak hosszabb lejáratú kölcsönök 
nem érezhetnek meg, de hamaros 
visszafizetés mellett, mint minden 
pénzintézetnél, úgy itt is feltétlen 
vesztességet jelent az adósra nézve 
az eddigi vesztesség, ami tehát ebben 
az esetben már 320 korona.

Még szerencse, hogy a fővárosi 
intézeti kölcsönnel nem voltak 
bélyegköltségei s a mellett kártalaní
tási dijat sem számított, amely ked
vezmény ha nem lett volna, még 
nagyobb vesztességet lehetne kimu
tatni.

Mert az adós itt nem állott meg. 
Hall valamit olcsó pénzről beszélni, 
kapja tehát magát és visszafizeti a 
fővárosi intézeti kölcsönt akkor, 
amikor még alig melegedett bele.

A legújabb kölcsönét már ügyvéd 
csinálja. Tegyük fel, hogy az ügyvéd 
semmi közvetítési dijat nem számit, 
még ez esetben is megszaporodik 
a költség. Iratok beszerzése, kötelez
vény bélyege, bekebelezési illeték, 
bekebelezés körüli bélyeg költség és 
munkadij az ügyvéd számlája szerint 
legkevesebb kitesz 200 koronát. 
Tehát most már 520 koronára rúgott 
a vesztesség.

A . legújabb kölcsön talán látszó
lag egy Igen kevéssel olcsóbb 
kamatlábú, de feltételeiben sokkal 
hátrányosabb, mint a fővárosi inté
zeti kölcsön volt. Itt nem készpénz
ben, hanem árfolyam értékű zálog
levélben kapja a kölcsönt, mi már

masa iránt.
Nehéz léptek közelednek. Képzetében 

megelevenednek a kétségbeesett kiáltások, 
a kérő, könyörgő szavak, amelyeket kiej
teni szeretne. Megjelenik agyában annak 
a képzete, amint karját mozdítja, hogy 
felemelje a koporsó fedelét, amint össze- 
szoritja a markát, hogy dörömböljön a 
koporsó falán, de tehetetlen. A szervek 
együttműködése megszűnt.

Ismét nehéz léptek közeledését hallja. 
Mormogás, vakarásnak csöndes nesze, hur- 
colás hangja, kérges tenyerek mennek a 
gyalult deszkákon, lassú, csendes földre 
állítása a koporsónak.

Egy mély hang latin szókat mormol, 
amire égy tiszta csengésű hang válaszol.
A tönijénező lánca megcsördül. És megint 
hallja félesége vad kiáltásait. Azután min
den elnémul.

Egy kocsi dübörög, lovak patái és 
zabolái sajátságos zajt okoznak, majd rö
vid idő múlva a koporsó biztos és erős 
talajra csússzam

Emberi hangok zagyva együttese. 
Lábdobogás és a kocsi lassan megindul.

Gondolatai összevisszaságában ker
getik egymást. Őrült, félelmetes örvény
ben kavarognak. Lehetséges, elgondolható,

a folyósítás alkalmával kerek 360 
korona hiányzatot jelent.

Végeredményében tehát azt 
látjuk, hogy attól az időtől fogva, 
mikor az adós az első takarékpénz
tári kölcsöneit hozta rendbe, a buda
pesti intézeti kölcsönt felvette, visz- 
szafizette és uj kölcsönhöz folyamodott 
szóval ezen nem is egy évi idő alatt 
920 koronát fizetett rá a konvertá
lásra, tehát mig vagyoni előnyt akart 
szerezni, magát, családját és gazda
sági átlagát 920 koronával rövidítette 
meg, amely igen nagy összeg olyan 
vagyonhoz mérten, amely csak 2000 
kölcsönt bir el. Igaz hogy talán a 
kevés kamat külömbözetben némi 
kárpótlást kaphat, igaz, hogy az 
utolsó kölcsöne első megterheléseit 
hosszú éveken át valamennyire elvi
selheti, de éppen olyan emberekről 
van szó, akik nem jól számítanak, 
nem jól gondolkoznak s igy szinte 
várható, hogy ha még olcsóbbnak 
látszó kölcsönt sejt meg rövid idő 
alatt, legújabb kölcsönét is visszafi
zeti és mindig csak további vesztes
séget okoz magának, mig ő vagyoni 
gyarapodást akart, addig rossz számí
tással elkonvertálta az egész 
vagyonát.

Az emberek olyan meggondat- 
lanok ! Hányszor kell tapasztalnunk, 
hogy az adóst nem is az olcsóbb 
kamatlább biztatja, hanem szemé
lyeskedés vagy ellenlábaskodás. Vala
miért megharagszik és más helyről 
vett pénzből, dacból is visszafizeti 
kölcsönét, melyre pedig oly sokat 
költött és amelynek előnyeit csak 
ezután élvezhette volna.

Kinek csinált kárt ? A pénzinté
zet az ő legtöbbször kis kölcsönének

hogy őt igy egyszerűen ?
És tompán dübörög egy velőtrázó 

harsona haug a fülébe. Ez a hang minden 
más hang iránt megsüketíti. Egy hatalmas 
elözhetetlen mell akkord.

Közben búgnak a harangok, ólomne
héz, rezgőhangokat lecsapva.

Hallja, mint leemelik őt, hallja a lé
péseket, és a hangváltozásáról tudja, hogy 
friss talajon járkálnak.

A visszatérő képzetben, hogy ordí
tana, de el van vágva eiőtte minden.

Megint felváltja egymást a két hang 
kérdés es feleletben. Megint megcscrdül 
a tömjénező lánca. Azután hangosan és 
értelmesen hangzik: „Requiescant in расе.“

Alig hallható sírás, amelynek gyönge 
hangja beléful a sir körüli zsivajba.

A koporsó ereszkedik, egyet, dobban 
és a földre ér.

A kötelet már húzzák fölfelé.
Leesik egy koszorú, egy másik, egy 

harmadik.
Rög csuszamlik utána, egy-két darab. 

Azután több, mindinkább több, végre 
csönd lesz, nagy csönd.

Most pedig jobb karjának két Ujját 
egész jól tudja mozdítani.

I elvonását meg sem érzi, de megérzi 
a kárt ő maga. Aki vagyoni gyara
podást akar, ne felejtse soha szem 
elöl, hogy észszel gazdálkodjunk.

A helybeli községi elemi népiskola 
majálisa.

Régi tradicionális szokása hazánk 
tanintézeteinek az úgynevezett „majálisok“ 
rendezése. Ezen szép és a nevelés szem
pontjából nagy fontossággal biró iskolai 
ünnepélyek oly célzattal honosultak meg 
iskoláinkban, hogy általuk a gyermekek 
nevelésének fizikai, humánus és szociális 
oldala mozditassék elő. Áthatva ezen régi, 
jó szokás nemes intenciójától, községünk 
ügybuzgó tantestülete, miként minden év
ben, úgy ezidén is májusban tervezte az 
iskolai ifjúság eme kiváló Örömnapjának 
a megtartását. Azonban abnormális időjá
rás következtében a majálisból júniális lett, 
mely e hó 10-ikén tartatott megs melynek 
lefolyását röviden a következőkben adom 
elő.

Gyönyörű napfényes időjárás volt, 
mikor községünk elemi tanuló növendékei 
délután 1 órakor gyülekezni kezdtek az is
kola udvarán, ahol őket a helybeli pléhze- 
ne kellemes és vig ritmusú intonációja fo-% 
dadta. Rövid idő alatt a tanulóifjúság zöme 
együtt volt. Ekkor kezdődött a gyermekek
nek tervszerű sorba állítása. Ez a munka 
nem tartott sokáig. Minden simán és fen- 
akadás nélkül ment, mert az örömtől uj
jongó gyermekek maguk keresték ki a he
lyüket, csakhogy az indulás mielőbb kez
dődjék.

Pont három negyed kettőt jelzett a 
templom órája, mikor a nyüzsgő gyermek
sereg nemzeti lobogókkal ellátva, harsogó 
zeneszó kíséretében elindult a vizszivatyú- 
telep közelében fekvő erdőbe. A kiránduló 
ifjúságot a tantestületi tagokon kívül — 
Wenner Miklós érdemes intézeti igazgató 
távollétében — Wenner Ferenc, a tanfelü
gyelő áltál a közelmúltban megbízott he
lyettes igazgató, továbbá a tisztelt szülők 
valamint nagyszámú közönség kisérte 
örömutjára. Az erdőbe kiérve felállott a 
tanulóifjúság az erdei tisztás közepére s ka
lapot leemelve elénekelte a nemzeti him
nuszt.

Ezen ünnepélyes aktus után Wenner 
Ferenc helyettes igazgató rövid útbaigazí
tást adott a gyermekeknek az erdőben való 
magatartásra vonatkozóan. Különösen kie
melte, hogy felhevült állapotban vizet ne 
igyanak, mert a hideg viz árt az egészség
nek. Majd pedig szivükre kötötte a tanu
lóknak, hogy ne dúlják fel a madarak fész
keit s ne rongálják a fákat. Ennek végezté
vel aztán rázendült a muzsika s mindenki 
aszerint szórakozott, amint kedve tartotta.

Mondanom sem kell, hogy mindenki 
jókedvű volt, hiszen a természet oly szép, 
az idő pedig oly kedvező volt. Egyszerre 
azonban pillanatnyi hangulat zavar mutat
kozott, mert az égbolt keleti irányból bo
rulni kezdett s úgy látszott, mintha eső 
lesz. Azonban Istennek hála, az ég rövid 
idő alatt ismét kitisztult és a felhők min
den baj nélkül eloszlottak fejünk fölött.

Ezután a ió kedv inég fokozottabb 
mérvben megindult. Harsogott a zene, az 
ifjúság meg táncolt. Általános jókedv ural
gott. Mikor aztán kifáradtak a gyermekek 
a mozgásban és éhséget éreztek, mindenki 
előszedte a magával hozott ennivalót s jó
ízűen falatszott belőle.
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Dehát mindennek vége szokott len
ni. Hét óra után járhatott az idő, mikor 
a gyermekek kísérőikkel együtt haza felé 
indultak, hogy kipihenjék ezen nap fára
dalmait. Menetközben fel-fel harsant ezüst
csengésű hangjuk, melylyel lelkesen és ön
zetlenül éljenezték a helyettes igazgatót, 
valamint a tanítókat és tanítónőket. Mikor 
az iskola udvarára értek a gyermekek, 
mintha erejük nem fqgyott volna, még 
egy darabig kedélyesen ugrándosztak ide- 
oda, azután pedig a feltüzelt jókedv ha
tása alatt megéljenezték a derék s kétség
telenül mindnyájunktól nagyrabecsültWen- 
ner Miklós igazgatót, aki útjáról vissza
térve oda jött, hogy a vezetése alatt álló 
ifjúságot és tantestületet az iskola udva
rán személyesen fogadja. Ezek után min
denki egy kedves kellemes nap emlékével 
tért haza. B. Sz.

HÍREK.
=  Választás. A jász-nagykúnszolnok- 

megyei Tiszaroffon székelő Közép - Tisza 
ármentesltő társulat, a napokban tartott 
gyűlésében egyhangúlag C s e r m á k  Vil
mos helybeli igazgató mérnököt választot
ta meg ugyanilyen minőségben. A nagyobb 
jövedelmű állás elnyerésének mi is örü
lünk, de ki kell jelentenünk azt is, hogy 
nevezett igazgatónak községünkből való 
távozását nagyon sajnáljuk. Kiváló tudá
sával és értékes egyéniségével községünk
nek igen nagy szolgálatot tett. Mint az 
autonómiától felfüggesztett közs. képvise
lőtestület helyett működő törvényhatósá
gi biztos megoldotta az Összes függő kér
déseket, kellő mérséklettel, bölcs tapin
tattal s dacára ily minőségben! nem éppen 
hálás feladatának, meg tudta őrizni a 
polgárságnak iránta tanított tiszteletét és 
nagyrabecsülését.

=  Halálozás. Kuna Jenő köztiszte
letben álló kir. közjegyzőnket a múlt hé
ten nagy csapás érte, amennyiben Buda
pesten lakó Jenő nevű fia 42 éves korá
ban elhunyt. Az elhalt vasúti tiszviselő 
volt s nem rég vonult nyugalomba. A 
megboldogult földi maradványait e hó 11.- 
én helyezték örök nyugalomra az evan
gélikus vallás szertartásai szerint. R. I. P.

— Június 8. Dicsőségesen uralkodó 
királyunk koronázási évfordulója alkalmá
val a helybeli róm. kath. és gör. kel. szerb 
templomban ünnepélyes istentisztelet volt. 
A hatóságok, hivatalok mind képviselve 
voltak azokon. Az összes iskolák is ün
nepélyek keretében ünnepeltek. Az elemi 
népiskola programmja a következő volt: 
1. Himnusz. Énekelte az ifjúság. 2. Dal 
a királyra. Brdarszki Lyubica IV. e. t. 3. 
Magyaroszág az én hazám. Frühling Mar
git II. o. t. 4. Éljen a király. Kanyó Mar
git 111. o. t. 5. Magyar zászló. Drencsa 
Döme III. o. t. 6. Június 8.-án. Herzl Ró
zsi III. o. t. 7. Alkalmi beszéd. W e n n e r 
Ferenc tanító. 8. Szülőföldem. Mohora Vi- 
orika III. o. t. 9 Dal a hazáról. Rippel 
István III. o. t. 10. Szeresd hazádat. Sebőn 
Ferenc IV. o. t. 11. Az igazi király. Krild 
Emma V. o. t. 12. Szózat.

=  Űrnapja. Csütörtökön eléggé ked
vező idő és a hívők igen nagyszámú rész
vétel mellett ünnepelték meg a róin. kath. 
vallású polgártársaink egyik legszebb ün
nep napjukat, az Űrnapot. Ez a nap a 
legméltóságosabb, oltáriszentség szerzésé
re emlékeztet bennünket, tehát kiváltké
pen az Oltári-szentség ünnepe, amelyet 
tulajdonképpen nagycsütörtökön kellene

megünnepelni. A nagy hét alatt uralgó 
gyász azonban a fényesebb külön ünnep
séget meg nem engedi s azért az egyház 
a méltó megünneplésre külön napot, de 
szintén csütörtöki napot rendelt és pedig 
a Szentháromság vasárnapja után követ
kezőt.

=  Kaszinói majális. А к eve várai 
kaszinó 10 éves fenállása alkalmával e hó 
6-án rendezett majálist hatalmas záporeső 
tette tönkre. A vár alatti kis erdőben szép 
számú köszönség volt már együtt, amikor 
5 óra tájban megeredtek az ég csatornái. 
Másfél órán át szünet nélkül esett az eső, 
s a közönség bőrig ázva kénytelen volt 
menekülni hazafelé, mert az erdőben levő 
kis fabódé, legfeljebb 10 embert tudott 
maga alá fogadni.

Este a Hoffmann szállodában volt az 
ünnepély folytatása, mozielőadással ésjux 
tombolával összekötve. A moziban a Pá- 
thé-cég mindhárom elsőrendű komikusa 
szerepelt (Max, Móric és Pali) egy-egy ki
válóbb darabban s a közönség valóban ki
mulathatta magát kedvenceinek mókáin. 
A jux tombola is hozzájárult a jó kedv 
fokozásához s igy a közönség feledve a 
délután folyamán ért balesetet, jó kedv
ben táncolt és mulatott a reggeli órákig.

— Elszökött katona. A cs. és kir. 
61. gyalogezrednek jelenleg Kevevárán 
tartózkodó hidászkülönitményéből, egy 
S t i n g a János nevű közlegény a Duná
nál őrt állván, a tiszti csónakkal megszö
kött Szerbiába. Az elszököttre elfogatás 
esetén nagy és méltó büntetés jár.

=  Meggyűlt művirágok. Az úrnapi 
körmenet alkalmából a róm. kath. temp
lomban könnyen végzetessé válható sze
rencsétlenség történhetett volna. Az egyik 
mellékoltárnál a művirágok között elhe
lyezett gyertya elégvén a gyertyatartó 
alját körülvevő papiros díszítése tüzet 
fogott, amely egy-kettőre lángba borította 
a mellékoltár egyik oldalát. A zsufolodá- 
sig megtelt templomból a gyermekek már 
sikoltva menekülni akartak, amikor ott 
termett egy Szakács András nevű magyar 
ember, aki a tüzet nagy bátorsággal és 
hozzáértéssel eloltotta. A derék magyar 
ember fogadja ezért őszinte hálánkat.

A templom vezetősége azonban az 
esetből levonhatná a tanúságot azzal, hogy 
az efféle veszedelmet magában rejlő pa
piros virágokat távolitaná el a templom
ból.

=  Vizsgálatok a polgári leányisko
lában. A kevevárai áll, s. egyesületi pol
gári leányiskola jelen tanévre szóló vizs
gálati sorrendje a következő :

F. hó 13.-án délután 4 órakor tanár- 
vizsgálat. 18.-án és 19.-én évzáró vizsgá
latok, mégpedig 18.-án délelőtt az L oszt.- 
ban, délu án II. oszt.-ban; 19.-én délelőtt 
a III. oszt.-ban, délután a IV. oszt.-ban. 
21.-én délelőtt 11 órakor lesz záróünne
pély, melynek műsora a következő:

1. „Lágyan cseng az estharangszó,“ 
részlet „A granadai éji tábor“ című dal
műből. Előadja az énekkar. 2. „Fehér ga
lamb“ Farkas Imrétől. Szavalja Secosián 
Szilvia II. polg. o. t. n. 3. Polka. Zongo
rán négykézre előadják: Mein Rózsi és 
Pfnisz Rószi III. polg. o. n. 4. Magyar da
lok. Svéd négyes. Előadja az énnekkar. 
5. Scheeglöckchen. Galopp. Zongorán négy
kézre előadják : Szabó Erzsi IV. p. o. n. 
és Bunda Kornélia I. p. o. n. 6. „Rege a 
csodaszarvasról,“ dalmű Stojánovits J.-tői. 
Előadja az énakkar, a soló énekeket pe
dig Kohn Margit IV. p. o. n. Szavalattal

kisérik : Szél Margit II. o. p., n., Gecs Ilo
na III. p. o. növ., Sztojkovics Deszánka 
III. p. o. n. és Horváth Ilona IV. p. o. n. 
7. Spanyol táncok. Zongorán négykézre 
előadják: Klein Györgyike IV. p. o. növ. 
és Necsics Mária I. o. n. 8. Hunyadi in
duló. Zongorán négykézre előadják : Schna
bel Teréz és Kohn Margit IV. p. o. növ. 
9. Ballag már a vén diák. Előadják az 
iskola távozó tanulói. 10. Jutalomkiosztás.

Az összes vizsgálatok, úgyszintén a 
záróünnepély is a polg. fiúiskola helyisé
geiben tartatnak, melyekre a szülőket és 
az érdeklődőket meghívja a tantestület.

=  Kézimunka kiállítás. A helybeli 
polgári leányiskola növendékei az 1913- 
14* tanévben készített kézimunkáikat a 
polgári fiúiskola I. emeletén kiállítják. A 
kiállítás megtekinthető 18.-án, 19.-én d. e. 
8—12-ig, d. u. 2 —5-ig és 21.-én d. e. 8— 
12-ig. A növendékek ez idén még nagyobb 
számú és szebb munkákkal igyekeznek 
elnyerni a közönség tetszését és elisme
rését, mint az elmúlt tanévben.

=  Évzáró vizsgák az iparostanonc- 
iskolában. A helybeli közs. ipanostanonc- 
iskolában az évzáró vizsgák és az azzal 
kapcsolatos otthon évzáró ünnepélye e hó 
21-én délután 1 órakor lesz a központi 
iskola dísztermében. A vizsgák sorrendje: 
Előkészítő, I. a ) I. b. ) II. és az után III. 
osztály. A vizsgák utáni évzáró ünnepély 
programmja a következő: 1. Himnusz. 
Énekli az ifjúság. 2. Az anyai szív. Szav. 
Golubicsics Brankó I . a )  oszt. tan. 3. 
Szeget-szeggel. Szav. Burbach Sándor II. 
o. t. 4. Szegény legény. Szavalja Dalea 
András I. b. oszt. tan. 5. Káka tövén 
költ a rnca b.) Az egri ménes mind... 
Énekli az ifjúság. 6. A hazug. Rtidnyánsz- 
ky Gyulától 1 felv. színdarab. Előadják 
Róth Ferenc Marx Ferenc, Kaufmann 
Ferenc és Milojkov Frigyes III. o, t. 
7. Jutalmak kiosztása, beszéd kíséretében 
Wenner Miklós igazgató által. 8, Évzáró 
alkalmi beszéd, tartja Marx Ferenc ip. 
isk. III. o. tanutó. 9. Szózat. — Vendé
geket és érdeklődőket szívesen látnak.

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 Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon tisztelt hölgyek és urak

nak, kik felejthetetlen fiam ifjabb К u n a 
Jenő nyugalmazott vasúti ellenőr korai 
elhhalálozása alkalmából nagylelkű rész
vétüket nyilvánították, ezúttal is hálás kö- 
szonetünket nyilvánítjuk. Isten áldja meg 
őket nemes és nagyrabecsült jó indulata
ikért. Kuna Jenő és neje

szül. Frits Luyza



4. oldal, . K E V E V Á R A 1914. június 14.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.
4360/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Schitinszky Adolf ügyvéd által 

képviselt „Pancsovai népbank r.-t. végre
hajtatnak Vrabcsevics Vazul kevevárai 
lakos végrehajtást szenvedett ellen indí
tott végrehajtási {ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 1276 kor. 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a kevevárai kir. járásbíróság terüle
tén levő Kevevára községben fekvő s a 
kevevárai 2553 sz. betétben felvett: A *j* 
1561 hrsz. Ház 479 őisz. alats udvarral a 
beltelekben 191 n.-öl 3200 kor. becsárban.

Az árverést 1914 évi julius hó 6 
napján d. u. 3 órája a kir. jbiróság hivata
los helységben fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlant a kikiál
tási ár felénél a többi ingatlanok pedig 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 bánatpénz előkiák 
l?ges bírói letétbe helyezésről neilttlto- 
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. §.)

Kévevárán, 1914. évi máj. 18. napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

3709/1914 tlkvi. szám.
A beadványokban erre a számra kell 

hivatkozni
Hivatalos jelentés Dunareanna taka

rék és hitelintézet R.-T.-nak Vojnov Zsiva 
elleni vhtási ügyében arról, hogy az 5729 
1913 tlkvi sz. kitéve volt utóajánlati árve
rés a P. 2400/1-1913 sz. II. bírói végzés 
folytán újból kitűzendő volna.

V É G Z É S .
A kir. jbiróság mint tklvi hatóság 

egyben kibocsajtja az alábbi

Árverési hirdetmény és feltételek.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dunareana takarék és hitelintézet 
javára 3000 kor. töke s jár és még fel
merülendő költségek kielégítése végett az 
1881 LX. t.-c. 144 és 187 és az 1908 évi 
XLI. t.-c. 27 §-a alapján és a 146 §-a ér
telmében Vojnov Zsiva homokosi lakos 
ellen a fehértemplomi kir. törvényszék 
területén Homokos községben és a homo
kosi 1762 és 1763 sz. betétben felvett:

J. a homokosi 1762 sz. betétben fel
vett : A t  2487 hrsz. Szántó Hegy I. dű
lőben 270 n.-öl 5/6 része 110 kor. becsár
ban. A t  2560 hrsz. Szántó a Hegy I-ső 
dűlőben 216 n.-öl 5/6 része 166 korona 
10 f. becsárban.

II. a homokosi 1763 sz. betétben fel
vett: A I. 246 hrsz. Kert a beltelekben 
175 n.-öl és 247 hrsz. Ház 849 őisz. alatt 
udvarral a beltelekben 226 n.-öl 814 kor. 
becsárban, mint az utóajánlattevő által 
ígért összegben az árverést Vojnov Milen- 
ka homokosi lakos utóajánlata következ
tében elrendeli és ezt valamint ennek fel
tételeit ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1914. évi június hó 18 nap
jának d. e. 10 órájakor fog megtartatni a 
következő ügy a telekkönyvi hivatalban 
mint Homokos községházánál megtekint
hető és kifüggesztett feltételek meliett.

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

nem fognak eladatni.
3. Árverezni szándékozók tartoznak 

az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban, 
kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha
az utóajánlattevő az árverésen meg nem 
jelenik. -

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek jelen
tik ki.

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

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

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

Kevevára 1914 évi május hó 2- án
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

563/1914 vgrh. szám.
áruerésl hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. tör
vényszéknek 1914. évi 49483/p. sz. vég
zése következtében Dr. P a l l o s  Gyula 
bpesti bej. cég javára delibltáti lakos el
len 840 k. 12 f. s. jár. erejéig 1914. évi 
április hó 14.-én foganatositot kelégitési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
2557 kor. becsült következő ingóságok u.
m. bútor Wertheim cassa és cséplő gar
nitúra fele nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1914. évi V. 436/2 sz. végzé
se tolytán 840 k. 10 1. tőkekövetelés en
nek 1913. évi július hó 25 napjátó járó 
5% kamatai 1/з % váltódij és eddig ösz- 
szesen 245 kor. 88 f. biróilag már meg
állapított költségek erejéig, a bútor és 
wertheim szekréay alp. lakásán delibláton 
leendő megtartására 1914 évi junius 
hó 17 - ik napjának d. u. 3 órája majd 
D u n a d o m b o n  a cséplő felére 
1914 évi június hó 17 napjának d. u. 5 ó. 
határidőül kitűzetik 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 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1914 évi junius hó 2.-án. 
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

Lakás kiadd!
Á ll: 2 szoba, előszoba, konyha,
pince és mosókonyhából külön bejá

rattal. — Egy

bútorozott szoba
előszobával szintén kiadó. Bővebbet 

Fassbinder úrnőnél.

Kemény tűzifa!
1 oszt. bükk 40 k. 2 oszt. bükk 36 
k. Dorongfa 32 korona. Kapható: 
Skarday Károlynál, Vasúti utca saját 

— ház. —

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

fern, női es 
gyermek ruhák

továbbá tolldiszete, Имбпубк, 
ágy-és asztal térítők, kézimun
kák, bőr haSaat, keztffl, báli
Cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel 
BA U E R  J A K A B

vegytisztító mfifestó, Pancaova.

Wenner Miklós
isk. igazgatónál

jó homoki 
asztali 

borok
eladók.

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


