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A sztrájk.
A szocializmusnak leghatalma

sabb eszköze a sztrájk, amelyet ed- 
tü g  munkabér emelésre, kikényszeri- 
ö fé r e  használtak fel, most kezd egy 
uj szerepkört betölteni, nevezetesen 
bevonul a politikába. Kézenfekvő 
dolog, hogy ennek igy kellett történ
nie, mert a mindennapi élet részle
ges, apróbb ügyeiben kitünően be
váltott. Lehetőségének feltétele az 
összetartás, amely egyes kisebb kö
rökön belül könnyen volt megőriz
hető. Mihelyt pedig sikerült elérni 
azt is, hogy hatalmas, nagy tömege
ket egyöntetű cselekedetre sikerüljön 
bírni, ezzel egyidejűleg megnőtt a 
sztrájk szerepköre is.

Láttunk nagy sztrájkokat, legu- [ 
tóbb az angolországi bányasztrájkot, 
amely az egész világ járását befolyá
solta s amelynek súlyát nyögjük ma 
is széninségünkben. Ma már a ma
gyar szocialista szervezet is érzi 
magát olyan erősnek, hogy általános 
sztrájkot proklamáljon. A múltban

TÁRCA.
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Utolsó akkordok.
Kedves Etus!
Őszinte sajnálatomra nem jöhetek el 

holnap a zsurjukra, mert borzasztóan fáj 
a fogam. Meg van dagadva az egész arcom, 
remélem, nélkülem is jól fognak mulatni.

Csókolja kacsóit
Imre.

Kedves Imre!
Nagyon, nagyon rosszul esett, hogy 

nem láthattam. Az Istenéit, csak nincs 
valami komoly baja. Egész napom el volt 
rontva. Jöjjön édes, minél előbb! Várom, 
várom türelmetlenül

Etus.
Kedves kis Etuskáin!
El nein képzelheti milyen rosszul 

esik megírnom, hogy hosszá, hosszú ideig 
nem láthatom. A fogdaganatom ugyanis 
átterjedt a nervus speciális rigorozis tran- 
cendessimusra, miértis délvidékre kell 
utaznom, azonban remélem, hogy 3—4 év

volt is rá precedens, csakhogy ezek 
a sztrájkok rövidek, inkább erőpró
bálgatások voltak és mégcsak nem 
is egészen általánosak.

Legújabban újra kilátásba he
lyezik az általános sztrájkot politikai 
okokból; hogy mennyire sikerül ez 
nekik, azt majd megmutatja a jövő. 
Minden esetre legüdvösebb volna a 
munkásokra nézve is, a közönségre 
nézve is, hogyha ez elkerülhető vol
na, mert az általános sztrájknak 
hatása első sorben abban nyilvánul
na meg, hogy eddigi gazdaságaink
nál is súlyosabb helyzetet teremtene.

Egy ilyen általános sztrájknak 
hatását a legszükségesebb és.Jegmin- 
dennapi dolgokban sinylenők meg. 
Le kellene mondanunk arról, hogy 
szokásos életrendünket folytassuk, 
hiszen, ha a sztrájk hosszabb ideig 
tart, mindennapi táplálékunk meg
szerzése is problémává válik. Ezt 
könnyű belátni, hiszen ha nem dol
gozik a pék, a hentes, akkor nincs 
mit ennünk. Arra sem gondolhatunk, 
hogy bosszú időre ellássuk magun-

mulva visszatérhetek. Hogyha remélhetem, 
hogy addig nem fog elfeledni, én leszek 
a világ legboldogabb embere.

A távoli viszontlátás reményben csó
kolja a kacsóit.

Imre.
Uram!
Szégyelheti magát. A fogának nincs 

semmi baja. Látták korcsolyázni a nagy 
jégen és tudom, hogy eljegyezte magát 
a Willinger lánynyal. Elvártam volna azon
ban annyi férfisságot leányálmaim lova- 
jától, hogy nem fog egy gyáva kifogás 
mögé megbújni. Hát ez az a holtig tartó 
szerelem, amit nekem Ígért? Az álmok 
fátyolét felszakitotta és most már látom 
mögötte, hogy egy kalandornak estem 
hálójába, aki visszaélt az én tudatlansá
gommal. Szégyelje magát. Nem akarom 
többé sohasem látni.

Kedves kis haragvó Istennőm!
Értesítem, hogy a Willinger lány az 

csak egy hazug pletyka volt, amit bizo
nyára, valamelyik jó barátom adott be ma
gának, hogy engem befeketítsen. Eskü
szöm az égre, hogy csak pletyka, hiszen

kát, mert nem tartozunk azon orszá
gok közé, amelyeknek gazdasági jó
léte megengedi, hogy hatalmas tar
talékkészleteket tartson fenn és bi
zony, ha a malmok beszüntetik a 
munkát, nemcsak, hogy a polgárok 
nem tudnak a rendes napi táplálék
hoz jutni, hanem fogas kérdéssé vá
lik a katonaság élelmezése is.

Természetes, hogy az általános 
ipari pangás óriási károkat jelentene 
nemzeti vagyon szempontjából; hi
szen a tökéletes mértékre emelkedett 
kizárólagos fogyasztás szemben a 
tökéletes inproduktivitással egy gaz
dag nemzetnek a piacát is megráz
kódtatná. Nálunk pedig, hol a leg
szükségesebbre sem tudjuk mindig 
előteremteni a kellő pénzt, normális 
viszonyok között, egy hosszabb ál
talános sztrájk egyenesen katasztro
fális jellegű volna. Tisztában vannak 
ezzel azok, akik egy ilyen általános 
sztrájkot szervezhetnek és rajtuk áll, 
hogy csak nagyon sürgető, erkölcsi 
alappal biró okok végső határán 
forduljanak ebhez az eszközhöz.

nincs is hozománya annak a nőnek. Re
mélem, hogy ez a- magyarázat elégtételt 
szolgáltat önnek, annál is inká), inert én 
nem tudok bucsuzatlanul magától elutaz
ni és ha a fogam ledagadt, mielőtt elutaz
nék, eljövök elbúcsúzni. — Ja igaz ! Mért 
nem látom sohasem a jégen? Tudja mit, 
ma este a 6. lámpánál. Addig is fogadja 
hű lovagjának hodolatteljes kézcsókját.

Imre.
Kedves Etus!
Bocsáss meg, hogy ilyen feldúlt lel

kiállapotban csak igy tudok írni, de mind
járt megértesz. Ugyanis vőlegényem fel 
akarja bontani a partiét, mert valaki azt 
mondta neki, hogy az ígért apanaget a 
papa csak az első évben adja meg. Hát 
kérlek ez aljas rágalom! Imre csak engem 
szeret és hiába intriguál ellenem akárki. 
Jaj, hiv a mama, bocsáss meg, hogy be
fejezem, csókol barátnőd

Willinger Manci.

Kedves Manci!
Bocsásson meg, hogy mai z surjukra 

nem jöhetek el, de roppantul fáj a fogam.



Tény az, hogy egy általános sztrájk
nak puszta emlegetése is erős kény
szereszköz, amint azt az utóbbi na
pok politikai élete megmutatta, ahol 
a választójogi törvényjavaslat merev
ségéből máris az engedékeny változ
tatások jegyében indul törekvés.

Főbb tünetei volnának egy ilyen 
általános sztrájknak a következők: 
minden közlekedési eszköz pangana, 
vasút nem jár, villamos közlekedés 
nincs, bérkocsikra meg nem is gon
dolhatunk. Azok a kereskedések, 
amelyek a fogyasztást nem naponta 
fedezik, hanem megfelelő készletet 
szoktak előre vásárolni, esetleg üzem
ben lennének segédszemélyzet nél
kül, de elgondolható, hogy a napi
árakat csak igen szigorú hatósági ■ 
rendeletekkel lehetne szabályozni. | 
Természetes az is, hogy itt az élel
miszerek egy részének beszerzéséről 
lehetne csak szó, t. i. a permanens 
élelmi szerekről, amelyek tehát nem 
romlanak meg.

A hatósági törekvés rendszerint 
ilyenkor oda irányul, hogy megfele
lő hatósági erővel próbáljanak segí
teni a pangó üzemeken, nevezetesen 
a katonaságot vonják munkába. A 
mai külpolitikai viszonyok mellett 
azonban nem lehetetlen, hogy a ka
tonaságokra más feladatok várakoz- j 
nak, s igy előfordulhat az a helyzet, 
hogy egy külellenséggel szemben a 
sztrájk terrorja hatványozott mér
tékben emelkedik tekintélyében és 
ilyen helyzetben csaknem mindet el 
lehet érni a sztrájkkal.

A legfontosabb kérdés most már 
csak az, hogy létezik - e nálunk olyan 
összetartás, olyan gazdag pártalap,

2. oldal. _ _ _ _ _ _

Valószínűleg meggyuladnak az idegeim 
tőle és délvidékre kell majd utaznom. Ad
dig is üdvözli

Imre.
Kedves Imre!
Holnapra biztosan elvárjuk, nem le

het olyan veszedelmes a fogfájása, ha a 
jégre tud járni. (Tudja a 6. számú lám
pához.) A viszontlátásig

Manci. I
Kedves Manci!
Egyáltalában nem értem, mit jelen

tenek hozzám intézett soraid. A vőlegé
nyedhez különben gratulálok, bár, mikor 
tégnap megmutattam neki a levelet, ame
lyet nekem Írtál, azt mondta, hogy jó 
lesz neki pontos információkat beszerezni. 
Hátha mégis jól situált viszonyok között 
van a papád. Elgondolhatod, mennyi sze
rencsét kíván Neked barátnőd.

Etus.
Nagyságos Wl.linger Manci

urleánynak
Fekete József tisztelettel meghívja, 

leányának.
Etusnak Tárnoki Imre úrral f. hó 

13-án kötendő egybekelési ünnepélyére.
Sürgönyeim: Nagyszálloda

amely lehetővé teszi egy ilyen sztrájk
nak a szervezését ? Erről azonban 
senki sem tud semmit, mert, ez a 
titkok titka, amelyre a pártszervezet 
óva vigyáz és tekintettel arra, hogy 
nálunk majdnem a lehetetlenséggel 
határos azt elgondolni is, hogy ez 
valami képen kitudódjék, továbbá, 
mert ilyenkor külföldi pénzsegitség 
sohasem szokott elmaradni a testvér 
szakszervezetektől, a sztrájknak es
hetőségét nagy mértékben számítás
ba kell vennünk.

A sztrájk első sorban a sztráj
kolom nézve jelent nyomort, tehát 
erkölcsi kifogás nem merülhet fel a 
sztrájkoló iránt, hogy nem törődve 
polgártársaik jólétével, megélhetésük 
legelemibb feltételeivel rendkívüli 
helyzetet teremtenek, mely ellenke
zik a társadalom alapelveivel. Akik 
a helyzet rossz oldalaiból első sorban 
veszik ki a részüket, azt válaszolják, 
hogy a többiektől is elvárják az ál
dozatot.

A sztrájknak a természetrajza 
azonban kitanulhatatlan. Lefolyását, 
legspeciálisabb nuance-ok határozzák 
meg, a számításokban nagy szerepet 
játszik a véletlen is, az azonban ál
talános, hogy nyomor, krízis, bukás 
jár a nyomában. Amitől pedig mind
nyájan irtózunk.

Specialitása a most kilátásba 
helyezett sztrájknak az, hogy egyben 
kimondaná az általános alkohol boj
kottot, ami épen olyan kívánatos a 
közegészségre, mint amennyire prob
lémát okoz azoknak, akiknek az ál
lam jövedelméről kell gondoskodniok.
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HÍREK.
— Uj polgári iskolai tanár. A val

lás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
a helybeli állami fiúpolgári iskolánál üre
sedésben levő állás teendőinek ellátásával 
megbízta W a g n e r  J e n ő  oki. polgári 
iskolai tanárt Budapestről.

— Kinevezés. A vallás és közokta
tásügyi m. kir. miniszter a gályái községi 
iskolához kinevezte Lekity Péter tanítót, 
aki eddig Varjason működött.

— Tanfelügyelői látogatás. Molnár 
József tanfelügyelő, a verseczi tankerület 
kiváló vezetője, pénteken községünkben 
időzött. Az iskolákat másnemű elfoglalt
sága miatt nem látogathatta meg.

=  Az utcák elnevezése. Ily cim alatt 
már megemlékeztünk egyszer községünk
nek maradiságáról. Említettük akkor, hogy 
a község tervezetet dolgoztatott ki az ut 
cák elnevezését illetőleg. A terveszetet 
We n n e r  Miklós igazgató készítette el 
és ezt a múlt napokban a törvényhatósági 
biztosi gyűlésen a község kisebb mérvű 
módosításokkal magáévá tette.

Az elnevezések a következők : I. Er
zsébet népliget (a vár alatti kis erdő.)

II. Terek: Keve-tér, Erzsébet - tér, 
Korvin-tér, Nádor-tér, Szt. István - tér, 
Iskola-tér, Flórian-tér, Szt, Vendel-tér, Ro- 
kus-tér, Temető-tér, Baross-tér, Laktanya
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tér, Vásár-tér.
III. Hosszában futó utcák: Damjanich 

utca, Bem, utca, Uj utca, Ferencz József 
ut, Kazinczy utca, Árpád utca, Vörös
marty utca, Határ utca, Andrassy utca, 
Hunyadi ut, Baross ut, Keve körút, Batt- 
hány utca, Alsó sor.

IV. Keresztutcák: Zsilip utca, Duna 
utca, Tompa utca, Dugovits utca, Madách 
utca, Kapisztrán utca, Lehel utca, Húnköz, 
Kölcsey utca, Korvin utca, Avarköz, Kini- 
zsy utca, Jókai utca, Rákoczy utca, Zrí
nyi utca, Kossuth Lajos utca, Arany Já
nos utca, Erzsébet körút, Rókus utci, 
Temető utca, Nádor utca, Attila utca, Le
nau utca, Lépcsős utca, Báró Eötvös Jó
zsef utca, Iskola utca, Flórián köz, Deák 
Ferenc utca, Széchenyi utca, Petőfi utca, 
Vasút utca, Gyár utca.

=  Nyugdijzás. Teines vármegye tör
vényhatósága a múlt napokban nyugdíjazta 
P i n t é r  Sándor községi vezető jegyzőt 
21 évi szolgálat után nyugdíjba beszámít
ható fizetésénék 62%-ával, évi 1674 ko
ronával. Pintér jegyző megrongált egéz- 
ségi állapotára való tekintettel maga ké
relmezte nyugdíjazását. Távozását élénk 
sajnálattal vesszük tudomásul, mert benne 
egy szakavatott és lelkiismeretes munkást 
veszítettünk el a község vezetőiből.

— A vágóhíd építése. Sok huza-vo- 
na után és a vármegye többszöri sürge
tése után a törvényhatósági biztos a na
pokban tartott gyűlésen végleg elhatároz
ta a vágó hid megépitettését még pedig 
teljesen a vármegye intencióihoz és kíván
ságához képest. Ez volt ez a pont, amely 
nagyban hozzájárult a község önkormány
zati jogának felfüggesztéséhez. Ennek és 
más már régen vajúdó kérdésnek elinté
zésével mndinkább közelebb jutunk a'.on 
időhöz, amikor a község visszanyelheti 
autonómiáját.

Közgyűlés. A helybeli önkéntes tűz
oltó egylet közgyűlése f. hó 16-án vasár
nap délután 2 órakor lesz a tűzoltólakta
nya gyüléstermében. Felhívjuk erre az ér
deklődők figyelmét. A közgyűlés fonto
sabb pontjai lesznek: A parancsnok és a 
titkár évi jelentése, a pén tár állapotáról 
való elszámolás és a netán üresedésbe 
jövő állások betöltése.

=  Nyultor. A helybeli Hubertus va
dász és vadvédő egylet f. hó 3-án a Hoff
mann szállodában sikerült vacsorát ren
dezett abból az alkalomból kifoyólag, hogy 
február 1-én életbe lépett ismét a vadá
szati tilalom a nyulak lövését illetőleg. Az 
évadnak mintegy befejezéseképpen és hogy 
ettől méltóképpen elbúcsúzzanak Nimród 
utódai, rendeztetett ezen vacsora, amelyet 
a szállodás jó konyhája és italai ugyan
csak kedvessé tett. A társaság 16 főből 
állott s vig hangulatban a késő éjjeli órá
kig maradt együtt. Felköszöntő ‘ is volt. 
Beszéltek Fábry Géza, Bunda Vazul és 
Paull Sándor.

— Tűzoltó mulatság. A helybeli ön
kéntes tűzöl tóegylet f. hó 1-én a Hoff
mann szállodában tartotta szokásos évi 
táncmulatságát, amely látogatottság tekin
tetében sok kívánni valót hagyot hátra. 
Dacára a gyenge látogatottságnak, elég 
sok anyagi haszon maradt, ami a feltilfi- 
zetések nagy voltának köszönhető. Fe
lülfizettek a következők : Hoffmann Hen
rik 20 k., Brock testvérek 10 k., Ehren- 
walli Dorotka Ágoston, Dr. Bartulov Gás
pár 8 k., Theodorovics Vazul, Dr. Klein 
József és Graf Jakab, 5 k., Dr. Gehlner 
Jenő, Dinusz János és Dollak János 4 k.,
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Würz József és Lichtenstein Dezső 3 k., 
Lakner Antal, Paull János, Rakitovan Mi
lán, Kapp János, Tolvéth János, Kacsina 
Lázár. Sz. Ripczó István, Dr. Knezevics 
Szilárd, Szmollény Károly, Felbersohn Mi
hály és N. N. 2 k., Töry Rezső Mein Jenő, 
Sugár Imre, Seemayer József, Cs. V. Rei
ter Károly, Theodorovics György, Theo- 
derovics Iván, Dr. Bogdanov Vásza, Z. Z, 
St, Sauerland János, Wenner Ferenc, 
Schmiedt Mihály, Bogdanovics Dusán, M,
N. N, R, Vida Károly, Karakasevits Dusán, 
Dr. Jakabfy Ernő, Ludwig Imre, 1 k., 
Kuhn Ferenc 1.50 k., Kersztes Áron 1'40 
k., Palanacsky Rezső 60 fill., Embacher 
Viktor 50 fill. A nemes szivű felülfizetők- 
nek ez utón hálás köszönetét mond a pa- 
r ucsnokság.

== Kevevára útátjárói és járdái. 
Községünk polgársága a következő kére
lem m el fordult Csermák VLmos törvény- 
hatósági biztoshoz, amelyet száznál többen 
írtak alá :

Tekintetes Törvényhatósági Biztos Ur!
Tisztelettel alólirott községi lakosok 

becses és il'etékes figyelmébe ajánljuk a 
községi közlekedési viszonyaink tarthatat
lan állapotát, kérve annak illetékes és 
megfelelő intézkedésével való orvoslását.

Az köztudomású, hogy utaink oly 
példátlan rossz karba jutottak, hogy azok
nak járhatóvá tétele a kormány rendkivü- 
li intézkedését vette igénybe közérdekből; 
azonban a község lakosainak a járdák 
járhatóvá tételére vonatkozó jogos igényeit j 
megszhlelni és kielégíteni eddig még sen- j 
ki sem akadt.

Van ugyan nn'r egy nagyon régi j 
szabályrendeletünk, mely minden háztu- 1 
lajdonost a háza előtti tég,aj áró rnegépi- | 
tésére bírsággal és büntetés el is kötelezi, , 
azonban végrehajtója máig sem akadt, j 
az elöljáróság szemet hunyt vagy észre , 
sem vette, és csupán egyesek, többnyire j 
mint haragosok bosszúból tettek a tégla- ( 
járó meg nem építés miatt panasz felje
lentést, mely eredménnyel is járt, azon
ban a jó szomszédi érzés scs *m bomlott 
meg községünkben annyira, hogy ennek 
eredinényeképen a téglajáró teljes kiépí
tése, bekövetkezzék.

Azonkívül az út keresztezéseknél 
csak szórványosan vannak az utájíió 
téglajárdák megépítve, melyeknek megé
pítése a község feladatát képezné, úgy 
hogy községünk utcáin a közlekedés a 
jelenlegi ösmeretes feneketlen sár mellett ! 
lehetetlenné válik, s az ily helyeken la
kók csak kényszerítő szükség esetén szán
iáik rá magukat az utca egyik oldal ál
lói a másikra való átjárás a.

Megsínyli ezt a község gazdasági 
érdeke, az általános tankötelezettség vég
rehajtásának ezen állapot egyik leküzdhe
tetlen akadályát képezi, mert szinte el
képzelhetetlen az, hogy az ilyen távoleső 
sárba fuladt házakból a 6 -8  éves iskola 
kötelesek az iskolát megközelíthessek, 
hasonlóképpen betegek ellátása és gyógy
kezelése is óriási módon meg vannak 
nehezítve és akadályozva akkor, mikor

éppen ezen állapotok még a betegségek 
terjedésének is nagymértékben előidézőivé 
válnak.

Azon tiszteletteljes kérelemmel for
dulunk ezért Tekintetességedhez, mint 
községünk törvényhatósági biztosához, 
szíveskedjek ezen tarthatatlan állapotok 
megszüntetésére szükséges intézkedéseket 
hatáskörében sürgősen és erélyesen foga
natosítani.

Ismerve a törvényhatósági biztosiak 
a közrendézet terén való helyes nézetét, 
reméljük, hogy ezen kérelem kellő meg- 
hallga'tatásra talál.

■ Kolumbus ötven aranya. Egy 
bécsi lakosnak, Kellner Lipótnak, gyűjte
ményében két pergamenre Írott rendolke- 
zés van. Az egyikben Amerika nagy fel
fedez'íjének, Kolumbus Kristófnak unoká
ja, Kolumbus Bertalan, elismeri, hogy 
nagynevű ősétől ötven darab aranyat örö- 

I költ és ezt az ő kívánságának megfelelő- 
I  leg a szegények között rendeli szétosztani, 
j Az 1629 junius 7-én kelt végrendeletében 
! pedig szegény rokonait tette meg örökö

seivé. Ez a rendelkezés ötven sorban több 
mint ezerötszáz szót tartalmaz és a leg
nagyobb pontosságai van Írva.

Hirdetések.
122/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alul Írott bírósági végrehaltó az 1881 

évi LX. t. ez. 102 § - a értelmében ezznnel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir, já
rásbíróságnak 1906 évi Sp. 1006/38 számú 
végzése következtében Dr. Abonyi Hen
rik kevevárai ügyvéd által képviselt Dol- 
lovacsky Illia homokbálványosi lakos javá
ra kevevárai lakos ellen 307 kor. 60 fill, 
s jár. erejéig 1912 évi junius 22 - én ill. 
ilk 28 én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 3300 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. hambár, tehén 
és bika nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 ik évi 438/4 számú vég
zése folytán és eddig összesen 386 kor. 
80 fill, biróilag már megállapított költsé
gek erejéig, a már fizetett 124 kor. 14 f. 
betudásával alperes szálláson leendő 
megtartására 1913 évi február hó 14 
napjának délutáni 3 órájakor 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 becsáron alól is elfognakadat

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és°azok kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi jan. hó 30-én.
Orsó János, kir. bir. végr.

1222/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 13973/912 évi számú 
végzése következtében Dr. Franki Sándor 
kevevárai lakos ügyvéd által képviseli 
Ritopecski György delibláti akós javara 
delibláti lakosok ellen 200 kor. s jár. ere
jéig 1912 évi Deczemb. hó 5-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le - 
és felülfoglatt és 2400 kor. becsült követ
kező ingóságok, u. m. csöves kukoricza 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912-ik évi 088/2 számú 
végzése folytán 200 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi október hó 23 napjától 
járó 6% kamatai 1/3 % váltódij és eddig 
összesen 103 kor. 32 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig, alp. lak. 
megtartására 1913 évi február hó 13 napján 
d. u. 4 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az LX. t. c. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi febr. ló  2 -ár.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

466/913 szám.

Árverési hirdetmény.
Kevevára község elöljárósága ezennel 

közhírré teszi, hogy az országos vásárok 
helypénzszedési jogának 1913 évi január 
1-étől 1915 deczember hó 31 - éig terjedő 
3 évre bérbeadása czéljából 1913 évi febr. 
hó 14-én déletött fél tiz órakor nyilvá
nos szóbeli árverést tart.

Kikiálltási ár 1600 korona, árverez
ni szándékozók kötelesek 150 korona 
óvadékot letenni. Esetleges zárt aján.atok 
az óvadéknak készpénz csatolásával a 
szóbeli árverés megkezdése előtt adhatók 
be a községi bírójánál.

Egyébb feltételek a községi elöljáró
ságnál tudhatok meg.

Kevevára 1913 évi január hó 24-én.
Tory Rezső Kokora illés

jegyző. bíró.

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

! Ol c s ó  k ö n y v e k !
Az Athenaeum Könyvár és Mostera Könyvár mesteren! köteteinek minden egyes száma

az
Oberläuter - féle könyv és Papirkereskedésében kapható Kevevára.
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XVIII. Zárszámadás az 1912.-iki üzleti évről 

Vagyon. Mérleg számla____________________Teher-
---------------------------  KORONA - ÉRTÉK j; KORONA - ÉRTÉK

Egyenként j; összesen |, Egyenként || összesen

Pénzkészlet a k6zpontb.", .  "ókni" * » »

- •  ж т з в  t& S T & P S S U  tartalék

Csekk-siíinla a Magyar Kiír Péslnlaka . , „ j g i [  házak é'rtéke.'skkan'éai Urtaléb

J S Ü ! f " “ S  . * ? .  r-; .■ _ » = - » » » * -Ця.-nt értéknanirok . . • 1441884 77 Betetek a központnál, a fióknál es a ki-
' * 11203398 37 rendeltségeknél könyvecskékre és fo-

JeIzálok-^5s kötvénykölcsönök ! .' 80í68t'8 75 lyószámlára • • ■ - j ^ 8 9 3 6  38
Előlegek 'értékpapírokra és egyéb fede- ' Vwadcszamitoltva tok . • • 2717016 91

z°tre folyószámlán . . . 69622/ 45 Engedményezett jelzalogkolcsonok . 746325311
Előlegek le nem számolt jelzálogkölcsö- „7 Hitelezők . . . . • • 75

nüiíre . . . . .  63833о/ Intézeti ház kölcsön . . . . 5354140
Adósok* . . . . . .  48274 24 Billédi uradalmat terhelő jelzálogkölcsön 4119844 21
Snj;ít ingatlanok* . . . .  52915 27 Billédi uradalmat terhelő váltókölcsön . 1000000 — ,5119844 21
Billédi uradalom . . -2058899 33; Billédi földvevők által befizetett vételé- ;
Eladott, de telekkönyvileg át nem ruhá- rak és foglalók . . . .  2350077 49

zott földek vételárai . , - 5673709  38: 7732608 41 Lombard előleg............................................ ,• 204000 —
Billédi uradalom terménykészlete . -------------  103644 74 Fel nem vett osztalék . . . 1391  —
Intézeti ház a Belvárosban . . . 305000  — Betétkamatadó tartalék . . . 16742 53
Intézeti ház a Józsefvárosban . . 172500  — 477500 — Szerződéses hitelek . . . .  271450 —
Hátralékos jelzálog-részletek . . ---- - — — 156664 55 Előre beszedett kamatok . . . 271819 57
Hátralékos kamatok és különféle aktívák 5191480 Nyereségáthozat 1911 évről . . 20125 29
Előre fizetett kamatok . . . 18743э|80 4912. év üzleteredménye . . . 451888 84: 472014 18

Z U  ~  З Ш Ш Ш  ~~ Ю Я  spj
*) Az igazgatósági javast elfogadása esetében a tartalékok 1,710.000 koronára emelkednek.

Veszteség Veszteség- és nyereség-számla Nyereség
KORONA-ÉRTÉK 1 KORONA - ÉRTÉK

Egyenként j'; összesen 1 Egyenként ji Összesen

Betétkamatok . . . . .  36116725 Nyereségáthozat 1911. évről . 2012529
Betétkamatadó . . . .  3611673 Váltód és jelzálogkölcsön kamatok . 127711641
Visszleszámitolási, engedményzett jelzá- Különféle kamat és jutalék. . . 465582 48
logkölcsön, lombard-és intézeti ház köl- Értékpapírkamat . . . .  5883493
csönökkamatok . . . .  46774232 Billédi uradalom jövedelme . . 6975943

Billédi uradalmi kölcsönök kamatai . 354573 68 Intézeti házak és saját ingatlanok jöve-
Üzleti költségek a központban, a fióknál dehne . . . . . . . 31747 97 101507 40
és a kirendeltségeknél. . . . 44627 12 ---------- -

Tiszti fizetések a központnál a fióknál 
és a kirendelteltségeknél . . 63106 08

Üzleti és ingatlan adó . . . 4642812
70% leírás a Magyar Pénzintézetek Köz
ponti Hitelbankja mint részvénytársaság 1
részvényeinél . . . .  35000 —

Árfolyamveszteség egyéb értékpapíroknál 4236145
Nyereségáthozat 1911. évről . . 20125 29
1912. év üzleteredménye . . . 451888 84 47201413

__ — ____________ 1923136 8̂7 ____  ____________ 1923136 87

Novotny s. k., igazgató Temesvár, 1912. évi december hó 31-én Cselkö s. k., főkőnvyvelő

A Délmagyarországi Gazdasági Bank Részvénytársaság igazgatósága:
Blaskovics s. k. elnök-igazgató. Buding dr. s. k. Fiecot dr. s. k. Jahn s. k. Leitner s. k. 
Lichtfusz s. k. Muth Gáspár dr. s. k. Paeha s. k. Szentkláray Jenő dr. s. k. Volk s. k.

Wátz s. k. Weismayer s. k.
M e g v i z s g á l t a t o t t  és  r e n d b e n  t a l á l t  a t a t o t t

A felügyelő bizottság:
Ferch József dr. s. k. Hepp Mátyás s. k. Kellner Eedc s. k., elnök Marschall Ferenc s. k. Weilinger Péter s. k,

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.Ж ___

4  oldaL ____________ „К E V E V Á H A.“_____________________________ 1913. február 9.


