
K E V E V Ä R A
__________ TÁRSADALM I HETILAP.

M e g je le n ik  m in d e n  v a sá r n a p . . ~  Kiadöiuv..»!, hová„  hirdetlek is kaide„dek:
ELOb IZE TÉSI ÁRAK: iBieiOS SZ6 TKCSZtO 1 Ob e r l ä u t e r  R ó b e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

1  Helyben egész évre 9 kor. eaf., fé lévre  t kor. 80 f.. negyed évre 2 kor. Ю f. _ 4 ^  ^  «• _______Vidékre .  .  10 korona, „ . 5 korona, „ .  2 kor. SO f. JAKABFY ERNŐ DR a i m - . , . . ,
— Egyes szám ára: 20 fillér.— ß ü n u  A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“

_______ r============^ r===l-_______ * ______________ _ szerkesztőségére intézendők.

T em e S  v á r m e e v e  Уез em )̂ei1'e  ̂ a kultúra koszorús, lesz egész történelmi eseményeinek
érdemes férfiai. Hogy lehet hát, hogy hullámzása. És aztán élvezhetetlenül 

m o n o g r á f iá ja .  a tudomány otthonos babérosai száraz! így jellege tisztára lexikális.
->•' Berkes József gyönge produktamot létesítenének ? Másik hibája, hogy a történelem-

Pedig mégis „sic se res habet“ ! nek k u l t ű r á l i s  él t é k e i t  al ig  
Monográfiánknak sok hibája kö- A neves embernek terhes a hiva- vesz i  t eki nte t be .  ír ugyan köz- 

zött, az a legnagyobb hibája, hogy ne- tala. Lett légyen ez a neves ember oktatásról, irodalomról, művészetről, 
vés emberek Írták. akár professor, akár főügyész, akár közgazdaságról, de oly vékonyan,

Pedig, de nagy örömmel vár- igazgató, akár kamarai titkár. Reá olyan hig tempóban, hogy ezekből 
tűk. Es méltán is várhattuk nagy várakoznak naponként az ő hivatalos a fejezetekből aligha alkot magának 
örömmel. Hiszen bérces hazánknak órái, akta csomói. Szabad időben, valaki tiszta képet mogyénk multjá- 
alig van más megyéje, amelynek tör- fáradt lélekkel alapos, a mai maga- nak okadatolt kultúrájáról. Az isko- 
ténelmileg oly ponderáns lett volna san álló irodalmi igényeknek megfe- - Iákról a községek történeténél úgy 
a. múltban a kultúr-missziója, mint lelő históriai dolgozatot megírni, még szólva sohse beszél. Előránt, I. és 
Temes megyénknek, és alig van me- a lokálpatriatizmus még o ly  lelkes II. fokú szerb gazdasági egyesületet 
gyéje hazánknak, amelyre a jövő inspirációja mellett is: egy kicsit és kihagy polgári fiú iskolát, tanonc 
haladásban is nagyobb, fontosabb és nehéz pensum. otthont, ovodát és egyéb ilyen pár

^az egész országra nézve súlyosabb No de halljuk a kritikát. exellence kultúrintézményt. Adatai
horderejű kultúr-feladat várna, mint Legfőbb baja a monográfiának külömben is hézagosak a községek
szallagos Temes megyénkre. az, hogy száraz adathalmaznál alig történeténél.

Mondom: jogos büszkeséggel ese- egyéb. Irodalomról s z ó l v a  olyanokat
ménydús múltúnk miatt és büszke Csaknem a legszimplább krónika, is megzeng, akiknek semmi köze az
reménységgel a nemzeti értékkel biró Pedig talán egy kis történelmi; kor- irodalomhoz. Olvashattak irodalmat, 
jövő miatt, örömmel vártuk a mono- szak - szellemi, okfejtő mód ma- de Írni nem igen Írtak. (Pl. Spéth.
grafia megjelenését. De ez a jogos, gasabb nívóra emelte volna az egész, Tóth.) Társadalmi előkelő rang, még
büszke öröm ugyancsak megcsappant, egyébként papirbelileg elég monu- nem irodalmi érték.

Paradoxnak látszik, ha azt mond- mentális művet. A sajtó statisztikája, ha 50%-es
juk, hogy azért oly sok a hibája Temes Bele nem állítva Temes históri- úgy jó. De egyetlen sor sincs arról,
vármegye monográfiájának, mert ne- áját a lezajlott korok generális per- hogy micsoda koreszméket, a kultúra 
v é s  emberek Írták. Mert hisz a ne- spektivájába, elszigetelt, érthetetlen mily áramlatait szolgálta. Pedig hát

T í  p  г* Л pátriárkával jött be Revére. Oly mesés — s a felhőből az engedetlen és megálko-
A  К  О  A . gazdag volt, hogy Nád i i e/ű  esszelős nő- zott fiút egy villám agyonsú,to»ta. Ez a le-
______  vére amíg ő a templomban misézett, az genda fűződik a Despinics-féle szőlőkért-

д udvaron kiteregetett ponyvákra rakta ki ben, túl a Kamen dűlőben levő sírkőhöz.
Az engedetlen IIU az aranyait szárítani, mint a búzát szokás, melyen magyar fordításban a következő

Irta: Pribis Ödön. д papi rendnél az volt a szokás, felirat olvasható:
1712 évi január havának 24 napján hogy a lelkészség apáról fiúra szállott s ..

a z ó  naptár szerint, a keresztelő szent így' »Papa Tana .s egyetlen fiat Milo- Isten szolgája
János ünnepén, Pancimak Tana az akkor szavot papnak neveltette. _ Mint egyetlen a|,u 0
még esperassegi székbe ylyel biró Rubin első fiú, meg gazdag is hozza, elkényeztetve Miloszav,
gör kel. szerb esperese, a szerb templom- volt. Mikor a misere induló esperes apa, Az esperes f.a
ban az csszegyülekeze'.t hívei előtt a szent « "iar teológiát végzett fia hívta hogy Kubmbol
misét mondotta, midőn odakün rettentő az ünnepen a szent misénél segédkezzek
dördülés rezegette meg a fojtott levegőt, és a kantor teendői is vegezze az indu- Született Margótól
hosv a templom falait is megremegtette, latosan visszafeleselt az apanak, aki in- 7220 (Krisztus születésétől 1712)
Az éDDen hivei felé fordult pásztor tisztes gerültságében es meggondolatlanul azzal j unius hó 24-én Keresztelő szent János 
hosszú szakállal körített arca holthál- a kifakadassal hagyta otthon: „nohat születése napján.“
vánvnyá vált. Eoy pillanat a megfeledkez- üssön beled a menyko. Kevev. ra torteneties múltja, neveze-
ve a helyről vértelen ajkakkal kiállotta el Az engedetlen fiú a templom helyett tésságei oly erdekes es hálás tárgya a
macát a pásztor: Ja]! most ütötte agyon az apja méhesébe ment a „Kamen“ nevű tárczairásnak, hogy ilyen jelentéktelennek 
az istennyila a fiamat“ ! helyre, ahol szorgos kis méhek döngiesé- látszó dolgok leírása és visszaidézése is

Pancimak Tana 1690 évben a törö- lésétől zengett az illatos nyári levegő. Alig kellemes visszaemlékezést kelt a rég le- 
kök bosszúja elől a 80.000 emberrel Magyar- érhetett azonban oda a falu harangja kon- tűnt időkről
országba futott Csernovics Arzén szerb dúlt a fel misere. Hirtelen tamadt zugo vihar A folyo 1913 esztendőben lesz 40-ik

■ И- évfolyam. Kevevára, 1913. január 26-r:n. 4  szám



tán van egy csipettnyi igazság ab- 28.857 számú rendeletére, mely sze- azoknak trágár beszédjét hallotta, 
ban a közkeletű frázisban, hogy „a rint a városi és vármegye, törvény- esetleg azt is kénytelen végignézni, 
sajtó a kultúra fokmérője“. hatóságok utasitattak, hogy a 15 hogy edes apja hogyan issza le ma-

Aztán nagy hibája még a mo- é v e n  alól i  tanköteles korban levő gat, (sajnos igen sokszor!) hogyan 
nografiának, hogy szörnyen átleng gyermekeknek a korcsmáktól és nyil- támolyog haza vele, stb. stb. 
rajta a n e me s i  i l lat.  Mintha bi- vános helyektől távoltartására nézve íme ezek az eredményei a gyer-
zonv megyénk történelme egyedül szabályrendeletet alkossanak. Utalok mekbálaknak!
az úri lakokban játszódott volna továbbá Temes vármegye törvény- Egy ilyen gyermekbál utóhatá-
le A szegény oskolamesterek tettek, hatóságának fentiekre vonatkozó sza- sát láttam pénteken délelőtt isko- 
annyit a kultúra érdekében, no meg bályredeletére, mely az ellene vétő- Iámban.
a parochiális iskolák is, és még a két szigorú büntetéssel sújtja. Fel- Még az ilyen kis csöppségeket
ferenci baráték is, mint a leányküti említem továbbá a kevevárai községi is — a II leányosztályt tanítom — 
vagy tudom is én miféle úri lak.  iskolaszéknek, a községi képviselő- oda viszik a szülők!
Igaz, nemesek regiroztak, de diákok testületnek és a községi ele. ni isko- Találtam egy pár szépen kisütött
írtak és papok tanultak. Iái tantestületnek ismételt határoza- hajú leánykát, házileckéjük nem volt

Megcáfolt történeti felfogás az, Iáit, amelyekben kimo idották, hogy meg, szemük bágyadt, álmosok vol- 
amely azt állítja, hogy a címerek a tankötelesek korcsmalátogatását el- tak, nem tudtak figyelni. Tőlük tud- 
történelme, a haza története. ítélik és azt minden erővel megaka- tam meg, hogy csütörtökön a Würz-

Ezeket csak általánosan, mert dályozni igyekeznek. Ezekkel szem- féle korcsmában gyermekbál volt. 
részletesen nem is lehet. —■ Elég ez ben konstatálom azt a szomorú tényt, Ugyancsak tőlük hallottam, hogy
is ! hogy a kevevárai korcsmárosok „ a jövő csütörtökön, január 30-án

Legszebb része az egész műnek : m ekbálokat rendeznek 1 ismét gyermekbálra készülnek a „Ma-
Temesvár városának történelme. Él- Kimondott gyerme belépő gyár király“ szállóban,
vezetes és alapos és aztán már sok- dijak szedése mellett! Hogy pedig a Bízom azonban abban, hogy je-
szor az általános kultúrái látszög is hatóságoknak ne legyen alkalma meg- len soraimnak és az azonkívül te- 
előáll. Telbisz polgármester előszava akadályozni ezeket, hát egyszerűen endő lépéseimnek meglesz az az ered- 
remeke a városát, kultúráját szerető nem kérnek rá engedélyt, nem jelen- ménye, hogy a jövő csütörtökön a 
ember szavainak. tik be, rendezik a hatóságok tudta kevevárai rövidlátó, oktalan szülők-

Kaptunk hát nem monográfiát és cngedelme nélkül, titokban. nek nem lesz alkalmuk csemetéiket
hanem kaptuk vármegyénk lexikon- Ä korcsmárosok ezt olyképen az erkölcsrontó, idegromboló
ját. csinálják, hogy a s z ü l ő k n e k  és az mekbálba“ vinni!
------------------------------------------------- ismerős gyermekeknek megmondják, Fuchs Jakab.

G v e r m e k b á lo k . hogy afckor-é3 akkor gyermekbál lesz. -----------------------------— -------------------
 ̂ Felfogadnak egy harmónikást, aki H Í R E K .

Bevezetésül utalok a vallás - és a zenét szolgáltatja.
közoktatásügyi minisztérium 1903. évi Д hirdetett napon azután csak mini„TerKr ve/ & r '  Aí .  Iga. aág.
- ~ 7 иёУ özönlenek be a b á l t e r e m b e  albiiót, községünk ezen szimoatikus <s
évfordulója a határőrvidéki katonai admi- a kiöltözött, felcicomázott, kisütött közkedvelt polgárát járásbiróvá nevezte ki. 
nistraiió a polgári hatóságoknak történt hajú iskolás leánykák és az iskolás Kinevezte továbbá Dr. R i c h t e r

történelmi vezetesegu — atadasanak, h tt héső esti órákig — Ferenc fehértemplomi betrtszerkesztő al-
amire egyik legközelebbi szamunkban fo- , . , , bírót — kő-.ségünk szülöttiét — tö vénv-
gunk visszatérni. néha ej te l Íg is — mulassanak, tan- "zékj bíróvá 1 'veny
------------- ----------------------------------  coljának. A korcsmáros a „zene“ költ- ‘ J. Áthelyezés. A földmivelésiigyi

Roman versek. ségét persze nem a sajátjából fedezi, miniszter K a s s a  у F. Pál m. kir. állator-
Cosbuc György után hanem a bálon résztvevő minden vost innen Szákulra (Krassó-Szörény me-

д . iipt egyes gyermektől 20 30 fillér be- КУе> ,tern®si járás) helyezte át. Nevezett
lépő dijat szed. községünkét már elhagyta s új állomását

Gyermek nem érti, hogy szivén mi dúl i „„r . i „ elfoglalta. Utódját eddig még nem neve
Csak sír esengve szakadatlanul. Tekintve aztan azt, hogy 3 ke- ték ki.
Pe hitvánv dolo„ ezen a viHLron vevarai sváb polgártársak még ott =  Ág. cv. istentisztelet. Ma vasár
akor a fkit csüggedésbe íáL . tartanak, hogy „a bor-sör- pálinka nap 2 órakor a helybeli áll. polgári fiú-

erot ad a munkához, hát az aprosá- iskolában magyar istentisztelet lesz, ame- 
Ha férfiú szemei könnyesek goknak hotfv tovább kibírták métr ,yen W a l l r a b e n s t e i n  Jakab homokosiNincs semmi annál nevetségesebb. (OVaDD KlDlljak meg lelkész mond beszédet.
Az éle.: harci azért küzdj éle,kedvvel, Г  ’ ч , =  Tantestületi gyűlés. Aj helybeli
S hogy férfi vagy, azt soha ne feledd el- a nagyobbaknak meg Cigarettát IS, hat községi iskolai tantestület f. hő 17-én tar- 

, .  ,. . . . .  elgondolhatjuk egy ilyen gyermekbál tóttá meg rendes havi értekezletét, ame-
A к Zde emnek'céb. T "  *en ' hatását. lyen egy alkohol ellenes nap programmja

eeie'b A gyermek másnap iskolába jön. beszéltetett meg. Elhatároztatott továbbá
küzdj gyermekidért: de ha senkid sincsen Álmos Szeílie körül я fekete ervöríí ? arC1“! 15‘enek méltó módon való meg-A közjó szép eszméje ieikesiisen. липок szeme Korul a teKete gyuiu, ünneplése.
Kinek szemében könny« a sírás «ein dolgozta fel s nem =  Az amatőrök mulatsága. Az idei
S fnt a veszélytől:-az komédiás! t.limúa meg, az iskolában nem tud farsang egyetlen jobb mulatsága tegnap

flgyelmi, el-elbóbiskol; az aznapi esíe zajlott le a Hoffinann-féle szállodában.
|)a | tanítási anyagot nem érti meg, tehát Jejenleg még nem vagyunk abban a hely

ez , . , ’ otthon megint nem tudja feldolgozni, számolhassam к mu!alíf g, lefoIyásáról be-Ha utaltta lesz az élet megemészteni ч ierv 4 4 пяп;„в számolhassunk, mivel lapunk vasarnap
Csak szeress, -  és újra éled. megemésztem s így d 4 napig tart, reggel jelenik meg s addigra — legfeljebb

 ̂ ^  & niegint a rendes kerékvágásba ha a szedők éjjel is dolgoznának — fizikai
Ha. a bú fejedre száll kerül. képtelenség az erről szóló hiradásunkat
Ne sírj. Hallgass és igyál! Azonkívül a korcsmában külön- közölni. Annyi lapunk zártakor is már
S ha vágy kél a szivedben. böző — neki nem való— dolgokat Iá- n Ü .'-^ r ,mtó- Г Л  ,h<?P- a-z. ®rdek,lödés
Temesd el:lu , énekedben. tolt, hallott. Részeg emberedet látott, З Д  ^
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=  Az utcák elnevezése. Az ige — 
úgy látszik legalább — testté lesz. A köz
ségi elöljáróság tervezetet dolgoztatott ki 
Wenner Miklós igazgató által az utcák el
nevezését illetőleg. A tervezet már nehány 
napja elkészítve fekszik a község jegyzői 
irodájában. Most már a tervezet mielőbbi 
megvalósitását szeretnék látni. Mégis csak 
utolsó dolog, hogy lelkekben szegényebb 
kulturális intézményekben sokkal elmara
dottabb községekben minden utcának me 
van a maga neve. Az utcák elnevezésénél: 
szükségességet — úgy hisszük — nem 
‘zükséges külön hangsúlyoznunk, hiszen 
evvel minden intelligens ember tisztában 
van. Itt főleg azon tény dokumentálására 
akarunk szorítkozni, hogy végre — vala- 
hára történt valami, ami ezt a kérdést a 
megvalósulás stádiuma felé tereli.

=  A „Vöröskeresztegylet“ egylet.
A helybeli vöröskereszt egylet f. hó 23-án 
délután 5 órakor Dr Re i c h e l  F r i g y e s  
elnökelete alatt gyűlést tartott, amelyen 
főleg az évi közgyűlés előkészítésével fog
lalkoztak. A közgyűlést f. hó 30-án délután 
4 órakor tartják meg a községháza tanács
termében, amelynek pontjai lesznek: 1. 
Választmány kiegészítése. 2. Évi jelentés
3. Zárszámadások és költségelőirányzat. 4.
A felinentvény megadása. 5. Felhatalma
zás kérése, hogy a választmány a vagyon 
7 3  részét az alapszabályok 4 § 1 .  pontja- j 
ban jezeft célokra fordíthassa a saját ha- | 
táskörében és belátása szerint. 6. Ápolónői . 
tanfolyam létesítése. 7. A miskolci vörös- j 
keresztegylet átiratának tárgyalása. A köz- i 
gyűlés u án választmányi gyűlés tart itik, , 
külön meghívó kibocsájtása nélkül. |

Elhatároztatott továbbá, hogy az el
nökség lépéseket tegyen újabb tagok gyűj
tése végett. Az elnöknő lemondása tudo
másai vétetik. Egy vigalmi bizottság ala
kítása kimondatik, melynek tagjait Hajdú 
János választja meg. Ezzel a vál. gyűlés 
véget ért.

=  A román dalárda mulatsága. A 
helybeli román egyházi és világi dalárda 
f. hó 19-én azaz az elmúlt vasárnapon 
hangversennyel egybekötött táncmulatsá
got rendezett a Központi szállodában, amely 
erkölcsileg is, anyagilag is eléggé sikerült. 
A műsor nem volt hosszú, mindössze 4 
számból állott. Ezek közül a két első tisz
tán férfikar volt, a két utolsó, pedig ve
gyes kar. Az énekek zökkenés nélkül let
tek leénekelve, kivéve az uto’só, amely 
nehéz voltánál fogva meglehetősen próbára 
tette az énekesek fegyelmezettségét. A 
műsor után tánc következett, amely a reg
geli órákig eltartott. S íjnálattal nélkülöz
tük az idén a szokásos nemzeti táncot, 
pedig sokan éppen ezért mentek el a mu
latságra.

Egy öreg tanító halála. Csütör
tökön halt meg Cselebits János delibláti 
nyugalmazott tanító hosszabb betegeske
dés után. Nevezett a régi fajta gránici 
tanítók egyik eredeti típusa volt. Az ő 
halálával ezek száma járásunkban a mi
nimumra redukálódott. A kevevárai fiók
kör tegnap délután 3 órakor végbement 
temetésén Gyurisics Miklós alel nők által 
koszorút helyeztetett sírjára. Az illető 60- 
as években Kevevárán is tanitóskodott.

— Tanonciskolái otthon. A fennti 
egyesület ma délután 3 órakor tartja ren
des havi gyűlését, amelynek tárgysoroza
ta a következő: 1. Himnusz. Énekli az 
ifjúság. 2. A királyról. S; a /alja Barabás 
András I-a, oszt. tanúló. 3. Árpád apának, 
c. ének. 4. A sz°s :cs Palok romboló ha

tásáról Wenner Miklós igazgató tart elő
adást. 5. A tudós. Szavalja Dabics Bran- 
ko I-b, oszt. tanuló. 6. Szózat.

— Gyilkosság. Állatias kegyetlensé- 
gű gyilkosságot követtek el a múlt vasár
napon Homokoson. A borzalmas gyilkos
ságról a következőket sikerült megtud
nunk. Tracht Ferenc jómódú gazdálkodó 
az elmúlt vasárnap vacsora után ellátoga
tott a közeli vendéglőbe, de nem sokáig 
élvezhette polgártársainak társaságát, mert 
körülbelül V4 9 óra tájban Feri nevű fia 
hiányosan felöltözködve rohant be a korcs
mába azon rémhírrel, hogy édes anyját 
össze-vissza szurkálte a náluk alkalmazás
ban volt kocsis, névszerint В á r b u 1 Iván 
20 éves fiatal ember. Mikor az apa fiával 
visszaérkezett borzalmas látványt tárult 
szemeik elé. Az asszonyt az ágyra dűlve 
vérrel iszonyúan bemocskolva holtan ta
lálták. 14 nagy seb tátongott testén, ame
lyeknek majdnem a fele halálos volt. A 
Ä gyilkosságot nagy konyhakéssel követ
ték el. A gyanú rögtön a volt kocsisra 
terelődött, aki elbocsájtása óta állandóan 
hadi lábon élt Trachttal és családjával. 
Ezt megerősíti a kis fiú vallomása is, akit 
anyja erejének utolsó megfeszitésével és 
a halállal vívódva azzal költött fel: Eredj 
fiam, hívd haza apádat és mondd neki, 
hogy Jovan gyilkolt meg engem. A kocsist 
minden tagadása ellenére letartotoztaták.

— A szerb dalárda mulatsága. A 
kevevárai gór. kel. szerb egyházi dalárda 
holnap (hétfő) a „Központi szálloda“ ösz- 
szes termeiben műsorral és tánccal egybe
kötött malatságot rendez. A műsor a kö
vetkező : 1 Lazíts János beszéde Szt. Se
bőról. 2. Illavacs: Szt. Sebő hymnusa. 
Vegyes kar. 3. Ilics: Szt. Sebő. Szavalja 
Kupuszárovics Z. kisasszony. 4. Mokran- 
acz: Kecskepásztor. Vegyes kar. 5. Czé: 
Csendes éjsz lkán. Vegyes kar. 6. Mokran- 
jacz: Falú közepén. Vegyes kar. Belépti 
dijak: Körszék 2 К, I. hely 1*60 к, II. 
hely 1*20 k. állóhely 80 fillér.

— A „Hubertus vadászegylet“ köz
gyűlése. A kevevárai Hubertus vadász és 
vadvédő egylet f. hó 22-én tartotta évi 
közgyűlését a Hoffmann-féle szállodában. 
A tárgysorozat fontosabb pontjai a követ
kezők voltak: 1. A pénztárnoki jelentés 
szerint 1912.évben bevétel volt 2092 kor. 
Jelenlegi pénzkészlet 1748 kaiona. Miután 
a számadásokat Bunda Vazul, Csermák 
Vilmos és Karacsay Sándor tagok felül
vizsgálták, Salinacsky Áron pénztárosnak 
megadatott a fehnentvény, jegyzőkönyvi 
köszönet kifejezése mellett. Következett a 
tisztujitás. Énnek eredménye: Dr. Klein 
József elnök, Karacsay Sándor alelnök, 
Steinwasser Ernő titkár, Salinacski Áron 
pénztáros, Bunda Vazul vadászati eidező. 
A választmány tagjai letlek : Bunda Vazul, 
Csermák Vilmos, Fábry Géza, Götz Ferenc, 
Kokora Illés, Paull Sándor és Tolovics 
Zvoinimir. Póttagok: Krikl János és Petry 
Zsigmond.

Elhatároztatott továbbá, hogy az évad 
lezárása után, tehát február hó első nap
jaiban egy nyúl tort rendeznek. Ezzel a 
gyűlés véget ért.

Olaszországi szegfű
és különböző színű R Ó Z S A  

vasárnaponkint

Nikolics Miklós füszerkereskedésében
olcsó áron kapható.

9738/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
. A kevevárai kir. j bíróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Nyiraty János bajai ügyvéd 
által képviselt Szegedi keresk. és iparbank 
végrehajtatónak Póznán Gergely kevevá
rai lakos végrehajtást szenvedett 600 kor. 
tőke ennek 1911 évi április hó 1 napjától 
járó 7 % kamata 1 kor. 88 fillér bélyeg 
illeték kártalanítási dij 117 kor. 10 fillér 
eddigi ezúttal 20 kor. 30 fillérben meg
álló :.itott kielégítése végett az 1881 évi 
LX. t. ez. 144 és 146 §-ai alapján az 
alább körülirt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és ennek feltételeit a követke
zőkben teszi közzé : 1 Árverés alá bocsáj- 
tatnak A fehértehplomi kir. törvényszék 
területén fekvő Ke ve vára község 1593 sz. 
betétjében foglalt következő ingatlanok: 
A t  563 hrsz. Kert a belteleken 522 n.-öl 
és 564 hrsz. Ház 952 öisz. a udvazrai a 
belielekben 362 n.-öl 412 kor. becsárban. 
А II. 5059 hrsz. Szántó a Dzsomba dűlő
ben 152 n.-öl 5060 hrsz. a Dzsomba dű
lőben 1 hold 1001 n.-öl 415 kor. becs.

A *j* 4860 hrsz. a Szántó а IV for
duló Czrnk Nyive dűlőben 1 hold 142 n.öl 
205 kor. A f  4946/2 hrsz. Szántó a Czrne 
szelő dűlőben 882 n.-öl 146 kor. becsárban. 
A f  6416 hrsz. Szántó a Livade dűlőben 
2 hold 860 n.-öl 502 kor. becsárban. A *j* 
8022 hrsz. Szántó a 11 forduló Biizanicza 
dűlőben 1 hold 1037 n.-öl 436 kor. becs ár
ban. A t  8678 hrsz. Szántó a forduló dű
lőben 1 hold 983 n.-öl 427 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 
községházánál 1913 évi február hó 8-ik 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára. köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok 
pedig a kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-ál készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

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

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

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

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

Kevevárán 1912 edc. évi hó 24 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság Dr. Frank Sándor kevevárai; ügy
véd által képviselt Szapundzsia István m. 
kisk. Szapundzsia Dobra gyámja javára : 
kiskorú Milityev Péter Szilárd és Danicza | 
(képv. Milityev István gyám által) homok- j 
bálványosi lakósok végrehajtást szenve
dettek ellene 168 kor. 90 f. eddigi ezúttal j 
18 kor. 80 f.-ben megállapított valamint j 
a még felmerülendő к Htségek nemkülön
ben a csatlakozás kimosdásával a homok- 
bái vány ősi 1265 sz. betétben felvett fenti 
94/96 rész jutaléknak Milityev István ille
tett 48/96 rész jutalékra Harich Péter ho- 
mokbáíványosi lakos lakos javára 200 k. 
tőke ennek 1905 évi október hó 1-étől 
6°/0 kamata és 38 kor. 10 f. költség The- 
odorovics Vc.zal kevevárai lakos javára 
80 kor. tőke, ennek 1909 évi inírcius hó 
21-től járó 5% kamata és 26 k. költség. 
Délmagyarországi gazdasági bank r. t. 
javára 2500 kor. tőke ennek 1909 évi no
vember hó 15-től járó 8% kamata és 189 j 
kor. 72 till, költség; Szeherényi Jenő de- ! 
libíáti jakós javára 42 kor. 60 f. költség; 
a homokbálványosi 1265 sz. betétben fel
vett 94/96 rész jutaléknak 36/96 rész és 
a homokbálványosi 3577 sz. betétben fel
vett 34/96 rész jutalékára Dr. Abonyi Hen
rik javára 113 kor. 75 f. t iké, ennek 1911 
január 30-tói járó 5% kamata és 65 kor. 
50 f. költség; a homokbálványosi 1265 sz 
betétben felvett 94/96 rész jutaléknak 
44/96 részre valamint a 3577 sz. betétben 
felvett 10/96 és a 3599 s :. betétben felvett 
34/96-od rész jutalékára a kisk. Szapund
zsia Dobra javára 79 kor. 60 fill, költség; 
továbbá a homokbálványosi 1265 sz. be
tétben felvett 94/96 részre és a 3577 sz. 
betétben felvett 10/96 rész jutalékára 
Klein Daniel homo :bá ványosi lakos javá
ra 83 kor. 20 f. költség: és végül a ho- 
mokbálványosi 1265 sz. betétben felvett 
94/96-od a 3577 sz. betétben felvett 10/96- 
od és 3599 sz. bitéiben felvett 34/96 rész 
jutalékra Dr. Abonyi Henrik javára 109 
kor. 30 f. tőke ennek 1911 október hó 21- 
től járó 5%-os kamata és 53 kor. 20 fill, 
költség kielégítése végett az 1881 évi LX 
t.-c. 144 és 146 §-ai alapján az alább kö
rülírt ingatlanokra az árverés, elrendeli s 
feltételeit a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak aftemp. 
lomi törvényszék területén fekvő Homok
bálványos község 1265 3577 sz. betétben 
foglalt következő ingatlanok.

I. A homokbálványosi 1265 sz. be
tétben felvett: A f  7129/1 hrsz. Szántó a 
Velika bara dűlőben 1 h. 1491 n.-öl 94/96 
része 356 kor. 44 fill, becsárban.

II. A homokbálványosi 3577 sz. be
tétben felvett: A I. 5142/1 hrsz. nádas 1 
hold 416 n.-öl 5143 hrsz. Kert 1083 n.-öl 
5144 hrsz. Szántó 897 n.-öl 5145 hrsz. 
Árok 116 n.-öl és 5146/1 hrsz. Szántó 2 
hold 981 n.-öl Kod deliblatskog pula dű
lőben 10/96-od része 95 k. 42 f, becsárban.

Ili. A hbálványosi 3599 sz. betétben 
felvett: A I. 346 hrsz. Kert a beltelekben 
360 n.-öl és347 hrsz. Ház 257 öisz a ud
varral a beltelekben 468 n.-öl 34/96 része 
452 kor. 21 fill, becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv. 
községházánál 1913 évi február hó ö-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokbálv.köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°- át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

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 az árverés nyomban folytatódik.

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

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

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

Kevevárán 1912 dec. évi hó 21 - én.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

123/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság dr. Frank' Sándor kevevárai ügy
véd által képviselt Szretkov Zsófia deli- 
bláti lakos végrehajtó javára Guczul Ilia 
delibláti lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 28 k. és 12 k. 30 f. eddigi ezúttal 
10 ког.-ban megállapított, valamint a még 
felmerülendő költségek, nemkülöinbea a 
csatlakozás kimondásával a kir. kincstár j 
javára 1620 kor. tőke ennek 1911 julius I 
hó 1-től járó 5% kamata és 100 korona j 
költség ugyanaz javára, 405 kor. tőke, ennek ! 
1911 október 1 - töt járó 5%  kamata és 
24 k. 80 f. költség. Vlain György javára ' 
400 kor. tőke, ennek 1910 deczember 11 | 
tői járó 5% kamata és 679 kor. 90 f. } 
költség ugyan az javára 42 kor. 46 fill, 
és 236 kor. 25 fill, költség, dr. Abadeaun 
Pál javára 70 kor. tőke, ennek 1912 jan. 
8-tól járó 5% kamata és 27 kor. 76 fill, 
költség dr. Ghelner Jenő javára 395 kor. 
80 fiil. tőke, ennek 1912 évi márczius hó 
26-tól járó 5% kamata és 167 kor. 10 f. 
költség a fehértemplomi takarékpénztár r. 
t. javára 1700 korona tőke, ennek 1912 
február hó 27 -tol járó 8% kamata és 150 
kor. 80 fillér költség Szubotics K, Péter 
javára 707 kor. 19 fill, tőke ennek 1912

május 1 - tői járó 5% kamata és 151 kor. 
50 fill, költség dr. Barlulov Gáspár javára 
144 kor. 70 f. tőke, ennek 1912 évi julius 
25-től járó 5% kamata és 48 kor. 90 f. 
költség Guczul Tunót és Pál javára 160 
kor. 80 fillér tőke ennek 1912 szeptember 
20-tol járó 5% kamata és 68 k. 10 fill, 
költség kielégítése végett az 1881 LX 176 § 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ennek feltételeit a 
következőkben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsájtatnak: a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Deliblát község ViI/699 ( VIÍ/1040) lap- 
sztlkvben foglalt következő ingatlanok:

496 sz. ház és 600 n.-öl házhely 800 
кого m becsárban.

35 hrsz. 35 stb hat 1*800 n.-öl 1 o. 
szántó 438 korona becsárban.

35 hrsz. 75 stb. hat. 1*800 n.-öl 1 o. 
szántó 446 korona becsárban.

35 hrsz. 250 hat. 1*400 n.-öl 1 o. ka
száló 321 korona becsárban.

35 hrsz. dub. ut hat. 1*400 n.-öl Ili. 
oszt. kaszáló 175 korona becsárban.

349 hrsz. 347 £tb. hat. 1 hold II. o. ka
száló 254 korona becsárban.

105 hrsz. 215 stb. hat. 406 n.-öl sző
lő 236 korona becsárban.

106 hrsz. 215 stb. hat. 262 n.-öl gyü
mölcsös 33 korona becsárban.

89 hrsz. hat. nélk. 1 hold II. o. szán
tó 216 korona becsárban.

130 hrsz. 166 stb. hat. 1*800 n.-öl II
o. szántó 287 korona becsárban.

88 hrsz. 277 stb. hat. 267 n.-öl III
o. kaszáló 23 korona becsárban.

88 hrsz. 277 stb. hat. 2 ho.d 32 n.-öl 
III o. ka száló 277 korona becs árban.

75 hrsz. 92 stb. hat. 1*800 II. oszt. 
kaszáló 301 korona becsárban.

A fenti ingatlanokból a 496 sz. ház
ra Guczul Pál javára bekebelezett életho- 
sziglani lakhatási jog a jelen árverés ál
tal nem érintetik, a mennyiben azonban a 
fenti 493 sz. házért a fenti szolgalmi jo
got megelőző tehertételek fedezésére szük
séges és ezennel 12000 kor.-ban megálla
pított végzés meg nem Ígérteinek, az ár
verés nyomb in hatálytalanná válik s az 
ingatlan az 1881 LX. 163 § - a értelmében 
a fennti szolgalmi jog nélkül fog nyom
ban elárvereztetni. Megjegyezek, hogy a 
fennti összes ingatlanokra Guczul János 
javára az 1912/913 gazdasági é/re a bér
leti jog feljegyeztetek.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1913 évi február h> 23 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Deliblát kézség
házánál a hivatalos órák allatt bárki által 
megtekinthetők.

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

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

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

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az ár vés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nup a má-
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sikat ngyanzon naptól számított 45 nap 
alatt mindneyes vételári részlet után az 
árverés napjától 5% kamatokkal a együtt 
a kevevárai adóhivatalnál lefizetni.

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

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára bekebeleztetni.

Kevevára 1913 decemb. hó 21 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. kir. telekkönyvvezető.

12/913 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság dr. Ghelner Jenő kevevárai ügy
véd által képviselt GÖtz Hermann kevevá
rai lakós végrehajtatónak Pavlovies Dobri- 
voj kevevárai lakos végrehajtást szenve
dett ellen 82 korona 83 fillér tőke, ennek 
1912 évi julius hó 1 - t  A járó 5 % kamata 
29 kor. 20 fill, eddigi ezúttal 12 kor. 30 
fill.-ben megállapított valamint a még fel
merülendő költségek, -nemkülömben a csat
lakozás kimondásával dr. Abonyi Henrik 
javára 250 kor. tőke, ennek 1911 évi no
vember hó 1 - tői járó 6% kamata és 56 
kor. 20 fill, költség kielégítése végett az 
1881 évi LX. l. ez. 144 és 146 §-ai alap
ján az alább körülírt ingatlanokra az ár
verést elrendeli s ennek feltételeit a kö
vetkezőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsáj tatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Kevevára község 1124 sz. betétjében 
foglalt következő ingatlanok: A I. 1765 
hrsz. Ház 247 őisz. a udvarral a beltelek- 
ben 234 n.-öl és 1766 hrsz. Kert a belte- 
lekben 116 n.-öl 2665 kor. becsárban. A 
t  3288 hrsz. Szántó a Pavnicze bases? 
dűlőben 238 n.-öl 14 korona becsárban. 
Az a I. 1-2. sorsr. ingatlanra Pavlovies 
Eufemia javára bekebelezett élethosszig
lani lakas szolgalmi jog ezen árverés ál 
tál nem érintetik, — a mennyiben azonban 
ezen szolgalmi jogot megelőző tehertéte
lek fedezésére szükséges s ezennel 8500 
koronában megállapított véte’ár meg nem 
igértetnék, az árverés nyomban hatályta
lanná válik s a fennli ingatlan a jelen 
szolgalmi jog nélkül az 1881 évi LX. t. c. 
163 § - a értelmében nyomban fog adatni.

2. Ezen nyilvános ái verés Kevevára 
községházánál 1913 évi m irczius h > 17 - ik 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
ágya tlkvi hivatalban mint Но nokbálv.köz
ségházánál a hivatalos órák ala't bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok 
pedig a kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

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 az árverés nyomban folytatódik.
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 

részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5°/o kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

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

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

Kevevárán 1913 jan. évi hó 2 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

837/1912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. tör
vényszéknek 1912 évi számú végzése 
következtében Dr. Franki Sándor ügyvéd 
által képviselt Abelsberg Lajos javára 
4660 kor. s jár. erejéig 1912 évi szept. 
hó 31 foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján le- és feiülfoglalt és 3460 kor. 
becsült következő ingóságok u. m. gazda
sági eszközükéskukoricza nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi 1012/2 számú 
végzése folytán 4660 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi október hó 12 napjától 
járó 5% kamatai és eddig összesen 383 
kor. 30 fillérben biroilag már megállapí
tott költségek erejéig a homokbálványos 
rétben levő alperes szállásán leendő 
megtartására 1913 évi február hó 3 
napjának délutáni 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becs ron alól is elfognakadat

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülíoglaitatták 
és°azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 188L évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi jan. hó 18-án.
Guríts Lajos, kir. bir. végr.

8840/912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tfkvi 

hatóság dr. Nikolajevics István verseczi 
ügyvéd által képviselt Klier Károly ver
seczi lakós végrehajtó javára Eusa Stevan 
delibláti lakós végrehajtást szenvedett el
len 573 kor. 98 fill, tőke, ennek 1912 má
jus hó 1 tői járó 6% kamata 67 kor. 20 
fill, eddigi ezúttal 20 kor. 30 f.-ben meg
állapított, valamint a még felmerülendő 
költségek, nemkülömben a csatlakozás 
kimondásával Bunda János javára 1 k. 50 
fill árkülömbözet és 161 k. 90 fill, költség 
Paull János javára 600 k. tőke, ennek

1912 augusztus 16-tól járó 6% kamata 
és 67 k. 20 f. költség valamint ugyanaz 
javára 70 k. 80 f. tőke 1912 augusztus 
16 tói járó 6% kamata és 28 kor. 
80 fill. költség kielégítése vé
gett az 1881 LX. t. ez. 144 és 146 § - ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ezt valamint ennek 
feltételeit a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsáttatnak: a fehér
templomi kir. tszék területén fekvő Deli- 
blát község Vl/620 és Vl/690 lapsztlkvben 
felvett következő ingatlanok I. delibláti 
VI/620 (VII/1050) lapsztlkvben 186 hrsz. 
283 117 stbi. hat. 1 hold 800 n.-öl II. o. 
szántó 205 kor. 186 hrsz. 283 Ried stbi 
hat. 1 hold 8C0 n.-öl II. o. szántó k. 
becsárban.

II. a delibláti VI/690 ViI/458 lapsz. 
tlkvben felvett 17 sz. ház és 400 n.-öl 
házhely 300 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1913 évi február h3 7 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Deliblát kézség
házánál a hivatalos órák allalt bárki által 
megtekinthetők.

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

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

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

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

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

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára hivatalból bekebeleztetni.
Kevevára 1912 évi november hó 22-én

Hajdú János, s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.
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278/913 tlkvi szám.
Visszárverési hirdetményi kivonat.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai ügy- 
véd által képviselt Mrkobrád Demeterne 
Vrengics Danicza végrehajtatnak Mrko
brád Demeter végrehajtást szenvedett 
ellen 280 kor. tőke és jár. iránti árverési 
ügyében Mrkobrád Demeterné szül. Vren
gics Danicza kérelmére Majsztorovics 
Koszta kevevárai lakos késedelmes arve- 
rési vevő ellen az 1881 évi LX. t. ez. 188 
§-a alapján az alább körülirt ingatlanok
ra az árverést elrendeli s annak feltéte
leit a következőkben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsájtatnak a feher- 
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 1023 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok:

А I. 9034 hrsz. kert a beltelekben 
186 n.-öl és 935 hrsz. Ház 610 őisz. a ud
varral 239 n.-öl 2570 kor. becsáiban.

2. Ezen nyilvános árverés Kevevara 
községházánál 1913 évi február h 5 18-ík 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
ágya tlkvi hivatalban mint Kevevára. köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül 
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok 
a kikiáltási ár felénél a többi ingatlanok 
pedig a kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak el adatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 100/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

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

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

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

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

Kevevárán 1913 jan. évi hó 19 - án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

127/1913 tlkvi szám.
Gurits Lajos kir. végrehajtó jelentése 

miszerint a 8249/912 tlkvi. sz. a január 
hó 7 napjára kitűzve volt árverést gör. 
kel. karácsonyi ünnep miatt megtartható 
nem volt.

VÉGZÉS.
Ezen jelentés folytán kibocsáttatot az aláb

bi ujabbi

6. oldal.

Árverési hirdetményi kivonata.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai ügy
véd által képviselt Horváth Ferencz deli- 
bláti lakos végrehajtatónak javara Urto- 
pan Száva delibláti lakos végrehajtást 
szenvedett ellen 104 kör. toké ennek 1912 
évi augusztus hó 1 napjától járó 5 /0 ka
mata 49 kor 90 fill, eddigi ezúttal 18 kor. 
30 f. megállapított, valamint a meg fel
merülendő költségek nemkülömben a csat
lakozás kimondásával a temeskubini taka
rékpénztár r. t. javára 90 kor. tőke ennek 
1912 augusztus 1 tői járó 6% kamata 9 
kor. 85 f. óvási 2 kor. 35 fill, óvási költ
ség 1/3% váltódij és 28 kor. 80 fill, költ
ség és Paull János javára 383 kor. 40 и 
tőke ennek 1912 augusztus hó 15 tol jaro 
5% kamata és 56 kor. 20 fill, költség 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez. 
176 §-ai alapján az alább körülírt ingat
lanokra az árverést elrendeli s ennek fel
tételeit a következőkben teszi közzé : Ár
verés alá bocsájtatnak A fehértemplomi 
törvényszék területén fekvő Deliblát köz
ség VI/339 sz: tlkvben foglalt következő 
ingatlanok: 50 számához és 200 n.-öl ház
hely 800 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
községházánál 1Э13 évi február h ó  26 
napjának cl. e. 9 órakor fog megtartani 
jelen árverési feltételek melyek úgy a 
tlkvi. hivatalban mint Deliblát kézség- 
házánál a hivatalos órák allatt bárki által 
megtekinthetők.

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

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

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

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

7. Vevő köteles eladott ingatlant

„К E  VE V Á  К A.“
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

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

Kevevára 1913 évi január hó 8 -én 
Hajdú János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
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Brock Illés és Fiai
K evevára.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.) 
BlsIlsllslIallsllállSÉlölElígllallgllsllal

14 hold föld
szabadkézből tehermentesen

eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt 

Dr. Bozseszky ügyvédi irodája 
Kevevárán.

Nyomatott Oberläuter- féle könyvnyemdában, Kevevára.


