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A Duna áthidalása
Kevevárán.

A temesvári kereskedelmi és 
iparkamara tudvalevőleg felterjesztést 
intézett a kormárrhoz, amelyben azt 
kérte, hogy építtessen az állam Bá- 
ziásnál a Dunán hidat és tegye ez
által lehetővé, hogy az ország ter
mészetes és legközelebbi kiviteli piaca 
felé egy újabb utat nyerjen és hogy 
a nagy gazdasági termelésre képes 
és hivatott délvidék legközelebbi pia
cával, Szerbiával és ezen át a többi 
balkáni államokkal közvetlen össze
köttetésbe jusson.

Ezzel a kérdéssel foglalkozott 
a szomszédos Torontál vármegye tör
vényhatósági bizottsága is és Jankó 
Ágoston, Torontál vármegye kiváló 
alispánja terjedelmes javaslatot ter
jesztett a törvényhatóság elé állás- 
foglalás céljából. Hogy a Dunát Zi- 
monytól Orsóváig terjedő szakaszának 
valamely partján át kell hidalni és 
ezt az áthidalást mielőbb végrehaj
tani, arra nézve egyetért Torontál
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Elszáll.. .
Elszáll lelkemnek gondolatja 
Keletre messze: bölcs Hafiznak 
Napsugaras honába.
Szent, érthetetlen szomorúság 
Érinti szivemet a bülbül 
Bús, mámoros dalára.
S halk suttogás—nagy messzeségből— 
Titokzatos, bűvös mámorba 
Ringatja árva lelkem.
Nem tudom, mért, de soh’se érzett 
Csodás, bizsergő édes érzés 
Támad fájó szivemben...
S szeretek vágyva, könnyel, izzón... 
— Nagy szellemed tán, Mirza Saffi! 
Megihleté a lelkem 
S Zulejka arany, karcsú testét 
Szoritom dobogó szivemre 
S ő hosszan csókol engem... .

Szabadka Gyula.

vármegye alispánja a temesvári ke
reskedelmi és iparkamara véleményé
vel, azonban az áthidalás helyét il
letőleg az a nézete, hogy az nem 
Báziásnál, hanem Keveváránál, a 
szerbiai Szemendriával átellenében 
történjék meg. Ebben az esetben az 
államvasút temesvár — báziási vona
lának Karasjeszenő vagy Fehértemp
lom állomásából kiindulolag kellene 
csak Keveváráig mintegy huszonöt 
kilométer hosszú vasutat épiteni, ami 
által az államvasutak Temesvártól 
Kevevárán és Szemendrián át a Mo
rava völgyében levő vasúthoz és en
nek közvetítésével Szerbia összes 
vasútaihoz csatlakozást nyerne. Ez a 
megoldás talán drágább lenne, amen
nyiben a Karasjeszenő, illetve fehér- 
templom—kevevárai vasutszakasz ki
építését tenné szükségessé és a te
repviszonyok miatt talán ott a hid 
maga is többe kerülne, de ezt a meg
oldást tartja a torontáli alispán az 
országos érdek szempontjából is a 
leghelyesebbnek. Temesvárnak, Sze
gednek, Aradnak, de Lúgosnak is— 
úgymond—  mindegy, akárKevevá-

Jellemző esetek.
A kinai herceg és a magyar primás.

Egy hosszunevű, igen gazdag kinai 
herceg volt nemrég a titkárjával Buda
pesten. A Hungáriában lakott, ott étkezett, 
megnézte a fővárost, csupa finomság és 
udvariasság, bőkezűség és háladatosság 
volt. Állandóan mosolygott ő is, a titkár
ja is. A Hungária éttermeiben ebédelők 
és vacsorázok nagyon me gbámulták, meg
szerették, dédelgették. Állandóan lesték 
mit eszik mit rendel, hogy tetszik neki 
esténkint Berkes cigányprimás hires ma
gyar muzsikája. A kinai herceg rendesen 
társaságban volt, a legtöbbször az angol 
követ társaságában. Egyszer a titkárjával 
egyedül ült az asztalánál, az angol követ 
színházban volt, reá vártak a vacsorával. 
Az étterem közönsége állandóan szemmel 
tartotta a herceget és az egész étterem 
látta, amint a Berkes bandájából a tányé
rozó cigány odalépked a herceg asztalá
hoz is. A cigány meghajol, mélyen elő
tartja a tányérját, melyben koronák csil
lognak és alázatosan mosolyog a herceg
re. A herceg udvariasan szintén meghajolt, 
ő is mosolygott a cigányra, aztán szerény, 
de határozott mozdulatot tesz a tányér

ránál, akár Báziásnál lesz a Duna 
áthidalva, mert távolságban alig van 
néhány kilométer külömbség, viszont 
Torontál vármegyére nézve sem 
éppen közömbös, hogy melyik helyen 
lesz az áthidalás, mert a báziási hi
dat csak nagyobb kerülővel tudná a 
vármegye legnagyobb része megkö
zelíteni, mig ha a hid Keveváránál 
épül, a legközelebb pancsova — ke
vevárai vasút közvetítésnél közvetlen 
utón juthatnak a Szerbiába vezető 
hidra.

Általános forgalmi szempontok
ból sem tesz különbséget az, hogy 
melyik helyen lesz a hid, mert a 
távolság Temesvár — Karasjeszenő, 
esetleg Fehértemplom — Kevevára 
között alig néhány kilométerrel na
gyobb, mint Temesvár és Báziás 
között. A torontáli alispán javaslata 
szerint továbbá lényeges előnye lenne 
a temesvári áthidalásnak az is, hogy 
mindkét parton népes, vagyonos és 
élénk kereskedelemmel biró község, 
illetve város van, holott Báziásnál 
nincsen község. Közérdek az is, hogy 
az ilyen világforgalmi eszköz, mint

felé, körülbelül olyant: köszönöm, köszö
nöm, bocsásson meg uram, nem kérek be
lőle. A cigány újból mosolyog, a herceg 
is, a cigány meghajol a herceg felé, a 
herceg ültében a cigány felé . . . végül is 
a cigány tovább megy és a herceg mo
solyogva mond valamit a titkárjának. 
Ez a jelenet háromszori tányérozásnál 
megismétlődött. A negyediknél a herceg 
végre elszánta magát és finom hajlongá- 
sok után kivett a tányérból két koronát 
és mosolyogva szerényen a zsebébe csúsz
tatta. Akkor jöttek éppen az angol köve
tek és látták ők is a kedves jelenetet. 
A követ nevetve magyarázta meg a her
cegnek hogy nálunk ez a mosolygó, ud
varias tekete fiú a szalvétás tányérjával 
nem kínál, hanem kér olyan alázatosan . . . 
A herceg megértette, felállt, meghajolt a 
cigány felé. visszaadta a két koronát és 
megtoldotta még egy papír százkoronás
sal is. Aztán megint mind a ketten mo
solyogtak egymásra. De most a cigány 
valahogy egészen boldogan mosolygott, 
olyan finoman, ahogy talán Kínában sem 
tudnak.

Az apák bűne.
Egy hires, országos szocialista tudós



aminő ez a dunai hid volna, olyan 
helyen legyen, ahol a környék népes, 
művelt és gazdasági fejlődésre képes. 
Báziás és annak környéke nem ilyen, 
mig Ke ve vára és az azt környező 
termékeny vidéknek népes és gazdag 
községei kétségtelenül méltóbb kere
te lenne úgy kulturális, valamint 
gazdasági szempontból is a dunai 
hídfőnek és a világforgalom ezen 
nagyfontosságu állomásának.

J a nkó  Ágoston elaboratuma vé
gén azt javasolja, hogy a törvény- 
hatósági bizottság írjon fel a keres- 
kedelmügyi miniszterhez, hogy a 
Dunának tervezett áthidalását ne Bá- 
ziásnál, hanem Keveváránál létesítse.

Torontál megye kiváló alispánja 
által készített javaslatnak mi keve- 
váraiak csak Örülhetünk.

Legközelebbi számunkban rész
letesen fogjuk kifejteni azon indokokat 
amelyekkel községi elöljáróságunk 
több helybeli kereskedő bevonásával 
tartott értékezleten ezen kérdés
nek hasonló módon való megoldását 
még a torontáli javaslat előtt a te
mesvári és szegedi iparkamaránál 
sürgette. Ki fogjuk mutatni döntő 
érvekkel, hogy a Dunának Kevevá- 
ránál való áthidalása ipari és keres
kedelmi szempontból mennyivel in
kább helyénvaló, mint a báziási.

A Dunának Keveváránál való 
áthidalását szolgálja — részben — 
második vezércikkünk is.

Űj vasút a Délvidéken.
Magyarország délvidékén Temes 

és Torontál vármegyéknek vasúthá
lózata meglehetős sűrűséget mutat, 
kivéve Temesmegye déli részén a 
delibláti kincstári pusztát is magában

2. oldal.

mesélte. Egyszer nagy tüntető menetet 
vezettem az utcákon. A rendőrség közöt
tünk és utánunk, az utca éljenzett, a kö
zönség az ablakokból kendőt lobogtatott. 
Olyan voltam, mint egy hadvezér, aki 
lelkes seregét vezeti az eljövendő idők 
gyözedelmei felé. Egyszer csak az utcasa
rok felől elkezd felém futni egy kis fiú, 
aki addig elbújva ott leskelődött; a sze
me ragyog, arca, keze piros volt, odakap 
a kezemhez: Apám 1 apám! A kisfiam 
volt, talán a legboldogabb fiú ebben a 
városban, mert ő lehetett a legbüszkébb 
az apjára, akit emberek és rendörök ki
sérnek. De én mit csináljak vele ? Elker
gessem ? Nem lehet, ügy belecsimpaszko
dott a karomba, mint a kullancs. Itt nem 
lehetett sem megfenyíteni, sem kérni, 
semmit, itt marsolni kellett; fogtam hát 
a fiú kezét és — mentünk. A fiú már ve
lem kiabálta :

Mi dolgozunk, nagy hasznot hajtunk,
De hol a kéz, mely dijat ád ? !
Ekkor egyszerre térdben megcsuk-

lott :
— Ott a tanárom — rebegte, de én 

egyenesre kaptam és szigorúan, vaslépés
ben mentek vele tovább. A fiú még büsz-

foglaló tekintélyes területet, mely a 
Temesvár—Báziási és a Versecz Ke- 
vevárai vasútvonalak között terül el. 
Ezt a mintegy 50 ezer holdat kitevő 
pusztát az említett vonalak mintegy 
kikerülni látszanak.

A delibláti kincstári homokpusz
tának a Duna félő eső részén a kincs
tár akácfa erdőtelepítése nagy siker
rel járt, úgy hogy ezek az erdők te
temes másfelé értékesíthető tüzelő
anyagot szolgáltatnak, különösen azért 
miután a helyi szükségletet már maga 
a gallyfa is fedezi. Sajnos a kiter
melhető faanyag értékesítése igen 
nehéz, mert járható utak hiányában 
a fuvar akár a legközelebbi vasúti 
állomásig, akár a Dunáig a fa árát 
rendkívül megdrágítja.

A delibláti homokpusztán tehát 
a kincstár által óriási fáradozással 
létesített erdőinek fakitermelése csak
is rendszeresen kiépített közúti há
lózat mellett volna lehetséges ily 
közúti hálózat létesítése, azonban a 
faanyag nehéz vagy egyáltalában alig 
lehető odafuvarozása miatt akadá
lyokba ütközik.

Természetesen másként áll a do
log, ha a pusztát egy megfelelő vasút 
szelné át — ez esetben az emlitett 
utak faanyagának helyszínre szállítá
sa azonnal lehetővé válnék és a de
libláti kincstári birtok értéke azonnal 
megsokszorozódnék. A delibláti birtok 
jövőjére tehát beláthatatlan hatással 
volna, ha a tervezett Báziás—Gradist- 
jei—Dunahiddal kombinált vasúti vo
nal helyett — a Karasj eszenő — Ke- 
vevárai vonal építtetnék ki olyképen, 
hogy az a később kiépítendő Duna
hiddal a szerbiai Szemendria állomás
ba futna be.
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kébb volt az apjára, már a tanárja felé 
énekelte :

Mi dolgozunk, nagy hasznot haj
tunk . . .

Ez a büszkesége a fiúnak egy nap 
és egy éjjel tartott. Mert másnap — kon
zílium abeundit kapott az iskolában, mint 
veszedelmes forradalmát, aki egy szocia
lista menet élén ment a parlament elé! 
Kivettem az iskolából és ember lett be
lőle.

Egy regény viszontagságai.
Egyik napilapunk egyszer egy ma

gyar társadalmi regény közlését kezdte 
meg. Megkezdeni, megkezdte, de befejez
ni nem tudta, mert a regény Írója, a 
szerkesztőségnek külömben igen kedves 
tagja, mindig ujjabb epizódokkal tarkítot
ta a cselekvés úgynevezett fonalát. Hiába 
volt minden, a regénynek nem akart vé
ge szakadni. Ekkor a fiuk titokban megír
ták a regényvégét, lefejezték a hőst, ágyú
ba tömték a hősnőt, a mellékalakok kö
zött a pestis pusztított, akik megmene
kültek, egy hirtelen kitört háborúban 
elestek. A regény eme részét kiszedelték 
és az iró rendes folytatása helyére a re- 
dakciós házipéldányokba betördelték. Más
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Ezen Karasj eszenő — Ke ve várai 
vasútvonal hossza kereken 40 kilo
méter volna és nemcsak a magyar 
részén töltene be fontos közgazdasági 
missiót, de egyúttal Szerbiának leg
termékenyebb völgyét a Morava-völ- 
gyet kötné össze hazánkkal, másrészt 
a magyar vasgyártmányoknak (mint 
a resicainak) közvetlen utat nyitna 
Szerbiába.

Nagyon természetes, hogy a de
libláti kincstári birtok igy a kevevá- 
rai Dunaparttal is szerves kapcsolat
ba jutna és igy a termelt nyerster- 
ményeknek vizi utón való továbbszál
lítása is lehetővé volna téve.

A jelenleg meglévő vasútvonal 
Karasjeszenőtől—Keveváráig 99 kilo
méter hosszú, mig ezen uj vasút 
hosszú ugyanazon végpontok között 
csak 40 kilométer, az útmegtakaritás 
tehát kereken 59 kilométer volna.

Nem hagyhatók figyelmen ktvül 
a stratégiai szempontok sem — akkor 
amikor az ország legdélibb részére — 
annak egy fontos pontjára Kevevá- 
rára 59 kilométer útmegtakaritással 
lehetne eljutni, ami anyag és csapat- 
szállitások szempontjából óriási kü- 
lömbözet, s nagyon természetes, hogy 
ezen uj vonalat a felsőbb katonai 
vezetőség is csak örömmel fogadná.

Az ország emlitett részének ér
dekei szempontjából, de magasabb 
állami érdekek kapcsán is igen kívá
natos volna, ha a kormány figyelme 
ezen új vasút felé terelődne.

Szeberényi Jenő
kincstári mérnök.

nap mindenki gratulált az Írónak, mikor 
az asztalához fiit. hogy milyen szépen és 
hangulatosan fejezte be regényét. Az iró 
megdöbbent. Látta, hogy a barátai meg
bolondultak. Aztán megmutatták a lapot 
és az iró még jobban megdöbbent, mert 
látta, hogy ő bolondult meg. Leküldte a 
szolgát a trafikba egy példányért, a szol
ga, a kiadótól egy házipéldányt hozott s 
a regény vége természetesen abban is 
benne volt. A tréfa kezdett egy kis tra
gikus szint kapni, mert az iró a levegő
be bámult és már sűrűn hullott a köny- 
nye. Akkor megmondták neki, ha megí
géri, hogy három folytatásban végzi ki 
az alakjait. . .

Az iró nem is hallgatta tovább. Rög
tön hozzáült és három folytatásban vég
zett a regénnyel. A mintája már meg 
volt. A hőst lefejezte, a hősnőt ágyúba 
tömte, a mellékalakok között a pestis 
pusztított, akik megmenekültek a hirtelen 
kitört háború mind elsöpörte. Vagy ilyes 
féle történt velük.

— Akkor miért nem hagyta meg a 
régit mindjárt? — kérdezték tőle.

— Mert híirom folytatáson át lega
lább kipanaszolhatják magukat!
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— Az amatöregyM hálja. Hosszú 
idő óta ismét egy erköle и leg és anyagilag 
is jól sikerült mulatságról számolhatunk 
be. Sok balsors és kudarc után az ama- 
töregylet agilis vezetőségének az álarcos 
bál ideájával sikerült érdeklődést keltenie 
meglehetősen fásult, közömbös közönsé
günkben, mert még olyanok is elmentek 
arra, akik egyébként minden évben egy
szer mozdulnak csak ki otthonukból. 
Lapunkban hirdetett bál még a környék
beli közönség körében is elénk visszhang
ra talált s bizony volt annyi vidéki, mint 
már régen nem. Az álarcban megjelentek 
száma körülbelül 50-re rúgott. Egyik szebb 
és érdekesebb mint a másik. De azért 
valamennyi Ízléses. Nagy városokban sem 
lát az ember külömbeket. Hogy ki volt a 
legszebb és legsikerültebb, meg hogy ki 
milyen kosztűmben volt, ennek tárgyalá
sába nem merünk és nem akarunk 
bocsáj tkozni részint a téma kényessége, 
részint az arravaló illetékesség hiánya 
miatt.

Az álarcos menetnek a nagy terem
be való bevonulása utáu megkezdődött a 
találgatás, kurizálás és itt- ott- a maszk 
rossz felismerése folytán — a csalódás. A 
bálon fesztelen jó kedv uralkodott, amit 
bizonyít az is, hogy reggel 3-4 óra körül 
még majdnem az egész közönség együtt 
volt. A mulatságon a következő leányok j 
voltak jelen: Bőhm Erzsi és Katinka 
( Galagonyás ) Despinits Xénia, Friedrich 
Vilma, Fülöp Klárika, Gockler Berta 
( Nagybecskerek ) Gyöngyös Paula, Hoff
mann Minka és Tercsi ( Nagykárolyfalva) 
Jakabfy Irma ( Nagybecskerek) Janics 
Mára és Mila, Kaufmann Ilonka, Keszthe
lyi Mici (Kevepallós) Lichtenstein Margit 
(Félegyháza ) Némedy Anna, Nikolics' 
Jovánka, Oberläuter Esztelía, Prebek Va
léria, Paull Mariska, Sziller Józsa (Ver- 
bász,) Szmollény Rózsika, Schnabel Man- 
zi, Schmidt Emma, ( Beresztóc,) Tracht 
Juliska ( Homokos) Wenner Kriszti és 
Wiener Gizella ( Beresztócz.)

Itt jegyezzük még meg, hogy Szmol
lény Rózsi kisasszony mint kártyavető 
cigányasszony 3'20 koronát szedett Össze, 
mely összeget az egyleti pénztárnak jut
tatta. Fogadja ezért az egyleti elnökség 
hálás köszönetét.

=  Aiispáni látogatás. Ferenczi Sán
dor alispán egy bizottság élén itt járt 
községünkben a napokban és megvizsgál
ták az utakat.

— Iskolalátogató. Rádli Lajos a ho- 
mokbálványosi gazd. ism. szakiskola igaz
gatója, mint a verseczi kir. tanfelügyelő
ség területére megbízott iskolalátogató, 
tegnap délelőtt meglátogatta a helybeli 
gazd. ism. iskolát és végig hallgatta a ta
nításokat.

=  Halálozás. Kedden délután rövid, 
de kínos szenvedés után örökre lehúnyta 
szemét Petrovics Zsika, dr. Bondatiov 
ügyvéd sógora. Az elhúnytat mindenki 
élénken sajnálja, mert természetes és köz
vetlen modorával mindenütt csak baráto
kat szerzett magának. A temetés csütör
tökön délután volt a közönség nagy 
részvéte mellett.

=  Megőrült. ZischangErnő helybeli 
szorgalmas bádogos mester a napokban 
megőrült. A szerencsétlen embert hozzá
tartozói Lippára szállították gyógykezelés 
végett.

„ K E V E V Á R A “

=  A kevevárai dalkör mulatsága 
a múlt számunkban közölt terminustól 
eltérően nem e hó 23.-án, hanem már 
21.-én azaz szombaton lesz, miután az 
általános óhajnak inkább megfelel ezen 
dátum. A tréfás zeneestély műsora a 
következő: 1. Beethovn Himnusz az éjhez. 
Férfikar. 2 Mendelssohn. Türkisches Schen- 
kenlied. Bordal. 3. Das dumme Zwillings
paar. Komikus duett zongorakisérettel.
4. HoppsJ Rezső. Magyar dalegyveleg. 
Férfikar. 5. Barcarolle (olasz táncdal) 
Férfikar. 6. Brixner. Állat quartet. Zenei 
tréfa zongöra kísérettel. A meghívók már 
szétküldettek.

— A helybeli önkéntes tűzoltóegy
let ma délután 3 órakor a lúzoltólakta
nyában tartja meg rendes évi közgyűlését, 
amelynek tárgysorozatán szerepel a titkári, 
pénztári és szakaszparancsnoki jelentések.

— Tűzoltómulatság. Tegnap este a 
„Magyar király“ szállodában lefolyt tüz- 
oltómulatságról jövő szirmunkban fogunk 
referálni.

=  Székeiykeve községben megala
kult a szákelykevei Hangya Fogyasztási 
és értékesítő Szövetkezet. A napokban 
megnyílt, a saját házában levő teljesen 
berendezett boltja és most már ezen fo
gyasztási szövetkezet Iá!ja el a község 
lakóinak rendes házi szükségletét. Jutá
nyos áron első rendű portékát vásárolhat 
a lakosság, mert e szövetkezet kerüli a 
nyerészkedést, nagy gondot fordít az árú
cikkek jó minőségére s ezzel a lakosságot 
oly kedvező helyzetbe hozza, mintha szük
ségletét nagyban s a legelső forrásokból 
szerezné be. Ezen fogyasztási szövetkezet 
boldogulni fog, mert vezetői nemes érte
lemben fogják fel a gondjaikra bízott 
intézmény hivatását.

=  Közgyűlés. A Temeskubini Taka- 
rékpénztá • f. hó 9.-én tartotta meg évi 
közgyűlés V, amelyen az igazgatóság és a 
felügyelőuLottság által összeállított nye
reségfelosztási tervezetet elfogadták. Az 
igazgatóságot újra választották, a felügye
lőbizottságot pedig kiegészítették. Az 
igazgatóság a következő: Dr. Knezevits 
Szilárd elnök, Behr Rudolf, Bérics Sándor, 
Csermák Vilmos, Dr. Jakabfy Ernő, Fábry 
Géza, Hübsch János, Dinusz János, Schlarb 
Fülöp, Mein Jenő és Schalinacsky Áron. 
Felügyelőbizottság : Wenner Ferenc elnök, 
Müller Béla, Miladinov Jefta, Nikolics 
Dusán és Graf Jakab.

=  Műkedvelői előadás. A székely- 
kevei „Arany ifjúság“ február 21-én este 
farsángi estélyt rendez, mely alkalommal 
3 drb. 1 felv. szind. kerül színre.

=  Alkohol ellenes nap. F. hó 23-án 
d. e. 8 órakor a központosított népiskola 
dísztermében az „Alkohol ellenes nap“ fog 
megtartatni, m ilynek tárgysorozata a kö
vetkező: 1. Hymnus, énekli az ifjúság. 2. 
Az alkohol romboló hatása. Wenner Mik
lós isk. igazgató. 3. Óvakodjunk a szeszes 
italoktól. Prebek Valéria nőtanitó. 4. Az 
emberi test nemesebb szerveinek tönkre 
tétele a szeszes italok élvezetéből kifolyó
lag. (Szemléltető képeken az egészséges s 
szesztől megtámadott szervek összehason
lítása.) Tanúlságok. Müller Béla tanító. 5.
A növendékek fogadalma, hogy szeszes 
italokat nem fognak élvezni. 6. Szózat. 
Énekli az ifjúság. Vendégeket szívesen 
látnak.

= ‘ Népies felolvasás. Igen érdekes 
tárgyú népies felolvasás lesz ismét ma va
sárnap f. hó 15-én d. e. 10 órakor az új 
iskola nagy termében ének és szavalattal

egybekötve. Hazafias és gazdasági tárgyú. 
Az érdeklődőket szívesen látja a tanfolyam 
vezetősége.

______________3. oldal,

Nyilttér.
Mint a korán elkúnyt Petrovics Zsi

ka özvegye, gyermekei testvérei és sógo
rai hálás köszönetünket fejezzük ki 
azoknak, akik nagy fájdalmunkat meleg- 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A te
metésen megjelent nagyszámú közönséggel 
szemben is ez utón róvjuk le meleg hálán
k a t - _______A gyászoló család.
970/613 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törv. 1913 évi 12421 és 12432 számú 
végzése következtében a Fehértemplomi 
Takarékpénztár r.-t. javára ellen 1509 és 
950 kor. s jár. erejéig 1913 évi december 
hó 15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 4000 
kor. becsült következő ingóságok: csöves 
kukorica nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbíróság 1913-ik évi v. 690/4 számú vég-, 
zése folytán 140Э kor. tőkekövetelés, en
nek 1913 évit május hó 22. napjától járó 
6 /о kamatai továbbá 950 kor. tőke, ennek 
1913 május 22 napjától járó 6% kamatai 
V 3% váltó dij és eddig összesen 305 
kor. 52 fill-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Delibláton alperes szó
lásán levő ham  b á r j á b a n  l e e n d ő  
megtartására 1914 évi március hó 2 - ik 
napjának délutáni 3 órája határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108 § - ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevévára, 1914 évi feb. hó 12.-én 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

S t e c k e n p f e r d
l i l i o r a í e j s z a p p a n

Bergmann és társa Tetsehen a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

„SZA BAD SÁG  N A P J A ”
alkalmi gyermek színjáték március 15. 
ünnepélyre. Kapható: ANDAHÁZY ERVIN 
tanítónál Homokos. ( Temes-megye.) Postai 

;; küldéssel 70 fillér. ;;
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kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo- g z 6  Г Ь 
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház. '  r* rp m  Я n
Telefon 561. Telefon 561. e S  Г О Ш в П

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. . . u nrr

Szállodák, vendéglők és kávéházak bérén- пУе 4 en Лс
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. í |  H P  fi Я 1 if  P Г- f  й I f i  könyvkeresk.
Nem gyári munka, kizárólag UUGI1С8УШ1 lÖIÖ

mesterek által készített bútorok! ! Kevevára. ( Szent-István tér.) 
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A f i r i n n l n 55 ^ aziJasagi és kereskedelmi 
^ Д У П и и Ш  Vállalat Budadest, 1. Budafoki- |

— —  út 16.-18. szám. ..=  и
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Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi 0  
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl- Щ 
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel- 0  

lázasra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti 0  

joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági II
vetőmagot, műtrágyát és gépeket. 0

0
fHIKözbenjárók dijaztatnak. H  Közbenjárók dijaztatnak. ^

El

0
Л ki Щ

magot vet Ej
fákat ültet 0

0
virágot tenyészt 0

fo|
és kertjében gyönyörködni

akar, az forduljon [HJ

H O H L E  Á r p á d  I
kertészeti nagytelepéhez Isi

H  T e m e s v á r .  И  j |j
fal

Diszfőárjegyzék ingyen és j=j

bérmentve. s
m
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Rózsák
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók:
N i к о 1 i c s M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

165/1914 szám.

á r v e r é s i  h ir d e S m é n y .
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 §.-a értelmében ezenneí 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbi- 
róságnak 1902 évi Sp. I. 621/9 sz. végzése 
következtében Dr. Bartulov Gáspár keve
várai lakos ügyvéd által képviselt Czveits 
Mita hbálványosi lakos javár hbálványosi 
lakos ellen 45 kor. 20 fill, s jár. erejéig 
1913 évi junius hó 8-án foganatosított ki
elégítés végrehajtás utján lefoglalt és 700 
kor. becsült kővetkező ingóságok u. m 
búza, kukorica, kocsi nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1912-ik évi V. 682/9 sz. végzése 
folytán 45 kor. 50 f. tőkekövetelés erejéig 
leendő megtartására 1914 évi fe b r u á r 
hó 28 - ik napjának délut. */* 4 órája ha
táridőül ki tűzetik 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 feb. hó 7.-én.
Orsó János, kir. bír. végrehajtó.

Február 14 - én
a Hoffmann szállodában zeneestély  
Rend. A „KEVEVÁRAI DA!

Nyomatott az Oberliiuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.

Jí Naptárak
az 1914. évre

és m a g y a r  “ V f  
divatos

I  Könyvkötői műhelyemben $
•  0)
О mindenféle e s z a k má b a  CyФ О
•  vágó munkálatok a leg - © ©
@ n a g y o b b  szakértelem- #  
Ф . _ „  о
© mel elkészíttetnek. ©

•  Oberläuter Róbertné •

H i r d e t é s e k e t
ek'ällal a kiadAhiiialal.



1694/1913 végi*, szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. c. 102 - a értelmében ezennel
közhírré teszi hogy a kevevárai kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. 1. 684/3 számú vég
zése következtében Dr. Miron Jusztin ke
vevárai ügyvéd által képviselt Sztanko- 
vics J. Száva delibláti lakos javára delib- 
láti lakos ellen 530 K. s jár. erejéig 1913 
évi december hó 10-én foganasitott kie
légítési végrehajtás utján le - és felülfog
lalt és 10,000 kor.-ra becsült következő 
ingóságok, u. m. Cséplő gép, mozdony és 
elevátor nyilvános árverésen évadainak.

Mely árverésnek a kevevárai kir 
jbiróság 1913-ik évi V. 1354/1 számú 
végzése folytán 530 kor. tőkekövetelés és 
eddig összesen 124 kor. 12 - ben bírói-
lag már megállapított* kö!hégek erejéig 
a már fizetett 100 korona betudásával 
leendő megtartására 1914 évi február hó
20 napjának délelőtti 9 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1914 évi. jan. hó 31-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.





1914. február 15.

465/914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Délmagyarországi gazdasági bank 

r.-t. végrehajtatnak Vojnov Zsiva homo- 
kosi lakos végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 3500 kor. 
tőkekövetelés és járúlékai behajtása végett 
a kevevárai kir járásbíróság területén levő 
Deliblát községben fekvő s a delibláti 
IV/498. IV/515. VI/914. és VI/1147. lapsz. 
telvkben felvett következő ingatlanok:

I. a delibláti IV/ 498 (VII/922) lapsz. 
telkvben felvett. 35 hrsz. (34, 23, 288 
Mram. hat 31 hat) 1 h. 800 n.-öl II. oszt. 
szántó 445 kor. becsárban.

II. a delibláti IV/515 lapsz. tlkvben 
felvett: 35 hrsz. (20 Mram. hat. 35. 110. 
hat) 3 hold II. o. szántó 3Д része 693 k. 
75 fill, becsárban.

III. a delibláti Vl/914 lapsz. tlkvben 
felvett: 400 hrsz. (Vieh trieb 266. 117 123 
hat) 1200 n.-öl II. о. szántó 270 korona
ЬррсягЬйп

IV. á delibláti VI/4147 sz. tlkvben 
felvett: 98 hrsz. (98, 37, 99, 122, hat.) 
1200 n.-öl II. szántó 203 kor. becsárban.

A delibláti IV 515 lapszámú tlkvben 
felvett ingatlanjutalékra Vojnov Lyubica 
javára bekebelezett élethosziglani haszon- 
élvezeti jog ezen árverés által nem érin
tetik.

Az árverést 1914. évi április hó 6-ik 
napjának d. e. 9 órakor Deliblát község
házánál fogják megtartani.

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

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

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

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

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

499/1914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A pancsovai Hitelbank R. T. végre

hajtatnak Rádics Tivadar homokbálvá- 
nyosi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a tlkvi ha
tóság a végrehajtási árverést 9000 korona, 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a kevevárai kir. jbiróság területén 
levő Homokbálványos községben fekvő 
és a hbálványosi 3611 sz. betétben fel
vett

А I. 1671/1 hrsz. Ház. 826 öisz. a 
udvarral a beltelekben 270 n.-öl 1672/1 
hrsz. Kert a beltelekben 130 n.-ol 332 K. 
becsárban. А II. 7044/2 b. hrsz. Szan-

„KE VE V Á R A “

tó 827 n.-öl és 7045/2 b. hrsz. Rét 94 n.-öl 
a Dolina dűlőben 169 korona becsárban. 
А III. 9885/2 b. hrsz. Szántó 1 hold 906 
n.-öl és 9686/2 b. hrsz. Szántó 438 n.-öl 
a Bezubica dűlőben 589 korona becsár. 
А IV. 11763/2 b. hrsz. Rét 1 hold 98 n.-öl 
és 11766/2 b. hrsz. Szántó 1279 n.-öl a 
Velike Liváde dűlőben 596 korona becs.

A t  3106/2 b. hrsz. Szántó az Iza 
sume dűlőben 1 hold 1393 n.-öl 798 kor. 
becsárban. A f  8125/2 b. hrsz. Szántó 
a Medzsu i velikim vorovácon dűlőben 1 
hold 1244 n.-öl 711 kor. becsárban. A *j* 
10335/2 b. hrsz. szántó a Breg dűlőben 
1598 n.-öl 318 kor. becs.

Ezen ingatlanokra RÁDI CS  PRÓ-  
KA és neje szül. A R A MB A T I C S  
ANNA javára bekebelezett élethoszigla
ni haszonélvezeti jog ezen árverés által 
nem érintetik.

Amennyiben azonban ezen szolgal
mi jogot megelőző tehertételek fedezésé
re szükséges és ezennel 20,000 koronában 
megállapított vételár meg nem igértetnék 
az árverés nyomban hatálytalanná válik 
és az ingatlanok a fenti szolgalmi jog 
nélkül fognak az 1881. évi LX. t.-c. 163 
§ - a értelmében nyomban elárvereztetni.

Az árverés 1914 évi аргШз hó 9 
napjának d. e. 9 órakor Homokbálvá
nyos községházánál fogják megtartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

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

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

Kevevárán, 1914 január 21 - én 
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

10034/913. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jfiróság mint tlkvi hatóság 

Vukasinov Zsiva homokbálványosi lakos 
javára 900 kor. tőke, s jár. és még fel
merülendő költségek kielégítése végett az 
1881 évi LX. t. c. 144 és 187 és az 1908 
XLI. t. c. 27-§ai alakján és a 146 §-a ér
telmében Eder Antal mint Ruszojev Lázár 
jogutóda omlódi lakos ellen a fehértemp
lomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos községben és a homok
bálványosi 1457 és 1459 sz. betétjeiben 
felvett: I. A hbálványosi 1457 sz. betét
ben felvett: А I. 2183 hrsz. ház 19 öisz. 
a udvar és gazdasági épülettel a beltelek
ben 469 n.-öl és 2184 hrsz. Kert a beltelekb 
526n.öl 1/4 része НО к becsárban. Af 3935 
hrsz. Szántó a Gustya bara dűlőben 2 hold 
140 n.-öl 1/4 része 110 korona becsárban. 
A t  5679 hrsz. Szántó a Jolenice dűlőben 
1 hold 190 n.-ől 1/4 része 57 kor. 20 f. becs. 
A f  7438 hrs'. Szántó a Voünska Dolina 
dűlőben 2 hold 338 n.-öl 1/4 része 110 kor. 
becsárban. A f  9108/1 hrsz. Szántó a Ritics
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dűlőben 993 n.-öl 1/4 része 24 kor. 20 fill, 
becsárban A t  11019 hrsz. Szántó a Preko 
dolovacskog puta dűlőben 1 hold 1507 n.-öl 
1/4 része 110 kor. becsárban. A f  12397 
hrsz. Szántó a Velike livade dűlőben 5 hold 
37 n.-öl 1/4 része 330 kor. becsárban.

II. Á hbálványosi 1459 sz. betétben 
felvett: A f  9108/2 hrsz. Rét a Ritics dűlő
ben 993 n.-öl 1/3 része 33 korona becsárb., 
mint az utóajánlattevő által Ígért összegben 
az árverést Dr. Bogdanov Vazul kevevá
rai lakos utóajánlata következtében elren
deli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokbálv. község
házánál 1914 évi február hó 18 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint Homokb. 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10 %-át 
készpénzben, vagy óvadékékpes értképa- 
pirban a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kőtelező, 
ha az utóajánlattevő az árverésnél meg 
nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa, 
Ígért megfelelő vagyis 10 % - ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árversi költségeket a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkedésétől számított 
15 nap alatt a másikat ugyanaz naptól 
számított 45 nap alatt, minden egyes vétel
ári részlet az árverés napjától 5% kama
tokkal együtt a kevevárai kir. adóhivatal
nál lefizetni. A pánatpénz az utolsó rész
letben számttatik be.

Kevevárán, 1913. évi dec. hó 31 - én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvezető.

Előfizetési felhívás!
1913. évi január 1-ével új elő

fizetést nyitottunk lapunkra. Amint 
eddig úgy a jövőben minden közér
dekű dolognak szívesen bocsájtjuk 
rendelkezésére lapunk hasábjait. Kér
jük a közönség szives támogatását.

Lapunk mindig vasárnap jele
nik meg. Előfizetési díj helyben 
egész évre 9*69 K, fel évre 4 80 K, 
negyed évre 240 K; vidéken egész 
évre 10 k., fél évre 5 k., negyed 
évre 2 k. 50 fül.

Az előfizetések és hirdetések 
Oberläuter Róbertné könyvnyomdájá
ba küldendők.

A lap szellemi részét illető köz
lemények a „Kevevára“ szerkesztő
sége címére küldendők.
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9327/1913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. járásbíróság mint tlkvi ható

ság Dr. Lekics Illés kevevárai ügyvéd 
által képviselt Pancsovai népbank végre
hajtatnak Gruics Milutin h nnokosi lakos 
végrehajtást szenvedett ellen 1500 korona 
tőke, ennek és pedig 300 korona töke 
után 1913 évi január hó 26-tól 1000 kor. 
tőke után 1913 április hó 3-tól és 200 
kor. tőke után 1913 évi április hó 15-től 
járó 8% kamata és 117 korona 90 fill, 
költség; továbbá 2500 korona tőke ennek 
1913 ápr. hó 15-től járó 8% kamata és 
151 kor. 90 fill, költség) Gruics Dusán 
nagykárolyfalvai lakos végrehajtást szen
vedett ellen 3000 korona tőke, ennek 1912 
évi deczeinber 7-től járó 8 % kamata és 
161 kor 90 f. költség; továbbá 1000 kor. 
tőke ennek 1912 évi szept. 2-től járó 8% 
kamata és 91 kor. 90 fill, költség; továb
bá 600 korona tőke, ennek 1912 évi dec. 
7-től járó 8% kamata 75 kor. 90 f. költ
ség és végül 400 korona tőke, ennek 1912 
évi december 27-től járó 8% kamata és 
63 kor. 90 fill, eddigi ezúttal 188 kor. 
30 f-ben megállapított valamint a még 
felmerülendő költségek kielégítése végett 
nemkülömben a csatlakozás kimondásával 
a homokosi 1032 és a delibláti IIÍ/899 lsz. 
tlkvben felvett ingatlanokból Gruics Du
sánt illető 1/2 része Dr. Abonyi Henrik 
javára 250 korona tőke, ennek 1914 évi 
dec. 1-től járó 6%-os és 82 kor. 20 fill, 
költség; Mayer Károly javára 495 kor. 
tőke, ennek 1913 évi junius hó 20-tól 
járó 6% kamata és 67 kor. 60 f. költség 
Ávramov György javára 871 kor. tőke, 
ennek 1913 évi október 14-től járó 6 % 
kamata és 69 kor. 25 fill, költség; csak 
a homokosi 1032 sz. betétben, felvett 
ingatlanokból Gruics Dusánt illető 1/2 r. 
Mein Jenő javára 83 kor. 74 f. tőke, en
nek 1913 évi január hó 18-tól járó 5 % 
kamata és 33 kor. 20 fill, költség; a 
homokosi 1032 sz. betétben és a delibláti 
ÍÍI/899 lapsz. tlkvben felvett ingatlanból 
Gruics Milutint illető 1/2-ed részére Gruics 
Sándor javára 8000 kor. tőke ennek 1912 
évi aug. 26-tól járó 6% kam. és 481 kor. 
költség a homokosi 1032 sz. betétben 
felvett egész ingatlanra Theodorovics V. 
javára 641 kor. 82 fill, tőke, ennek 1913. 
évi augusztus 22-től járó 6% kamata és 
86 kor. 20 fill, költség kie.égitése végett 
az 1881 évi LX. t. c. 144 és 146 §-ai 
alapján az alább körülirt ingatlanokra az 
árverést elrendeli s azt valamint annak 
feltételeit ezennel közhírré teszi.

1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemp. 
kir. törvényszék területén fekvő Homokos 
község 1032 sz. betétjében és Deliblát 
község IIÍ/899 VÍI/726 lapsz. tlkvben fog
lalt következő ingatlanok.

I. a homokosi 1032 sz. betétjében 
felvett: 1.8565/1 hrsz. R. 164 n.-öl8566/lhz.r 
72 n-öl és8891/1 lb hrsz. Nádas69 n.-öl a mra- 
moráki rétben Ártér 05 korona becsárban. 
A f  3256/1 hrsz. Sz. az I. d. 800 n-öl 47 kor. 
becsárban. A f  3740 hrsz. Szántó az I. 
dűlőben 3 hold 1435 n.-öl 533 kor. becs. 
A t  4100 hrsz. Szántó a II. dűl. 3 hold 
1456 n.-öl 535 kor. becsárban. A f  4492/1 
hrsz. Szántó a II. dűlőben 720 n.-öl 106 
kor. becsárban A f  4779/1 hrsz. Szántó 
a III. dűlőben 726 n’-öl 62 kor. becsárb. 
A f  5C85 hrsz. Szántó a III. dűlőben 1 
hold 1518 n.-öl 266 kor. becsárban. A t  
A f  5898/1 hrsz. Szántó a IV. dűl. 720 
n.-öl 61 kor. becsárban. A f  6000 hrsz.

Szántó a IV dűl. 2 hold 197 n.-öl 291 
kor. becsárban. A + 6468 hrsz. Szántó 
az Orlováti dűlőben 1 h. 1410 n.-öl 257 
kor. becsárban. A f  6639/1 hrsz. Szántó 
Orlováti rét dűlőben 720 n.-öl 44 kor. 
becsárban. A f  7243/1 hrsz. Szántó a 
Csibuk dűlőben 720 n.-öl 44 kor. becs. 
A f  8471/1 hrsz. Rét a mramoráki rét
ben ártér 1 hold 1062 n.-öl 51 korona 
becsárban. If. a delibláti Ш/899 VII/726 
lapsz. tlkvben felvett: 204 hrsz. 3 hold 
II. o. szántó 972 korona becsárban, a 
homokosi 1032 sz. betétben felvett ingat
lanok 2/6-od részének valamint a delibl. 
III/899 lapsz. tlkvben felvett ingatlanra 
Gruics Sándor homokosi lakos javára 
bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jog ezen árverés által nem érintetik.

Amenyiben azonban ezen haszon 
élvezeti szolgalmi jogot megelőző rang
sorban bekebelezett tehertételek fedezé- 
zésére szükséges és ezennel 7500 koro
nában megállapított vételár meg nem 
igértetnék az árverés nyomban hatályta
lanná válik és az ingatlanok a fenti 
szolgalmi jog nélkül fognak nyomban 
az 1881 évi LX. t.-c. 163 §- ában előirt 
módon újból elárvereztetni.
2. Ezen nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1914 évi m á r c i u s  hó 
2 napjának d. e. 10 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokos köz
ségházánál hivatalos órák alatt bárki ál
tal megtekinthetők.

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

ingatlanok a 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 kíkiáltásiár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

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

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.

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.

Kevevárán 1913 évi dec. hó 10 - én.
Kapp s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.

Dinusz Jánr.s, kir. telekkönyvvezető.

923/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság a délmagyarországi gazdasági bank 
R. T. végrehajtatónak Vojnov Vitályos és 
Vojnov Dusán, mint Vojnov Vitályos jogú- \ 
tódai homokosi lakósok végrehajtást szén- >

védők elleninditott végrehajtási ügyében 
a tlkvi hatóság a végrehajtási árverést 
3500 korona tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a kevevárai kir. jbiróság te
rületén levő Homokos községben fekvő és 
a homokosi 2514 sz. betétben felvett:

A t  2621 hrsz. Szántó a Hegy I. dűl. 
998 n-öl 1/2 része 74 kor. 50 fill, becsárban. 
A t  3562 hrsz. Szántó az I. dűlőben 1 hold 
822 n.-öl 1/2 része 302 kor. becs. A + 3818 
hrsz. Szántó az I. diil >ben 1 hold 1454 n.-öl 
1/2 része 305 korona becs. A + 4014/2 hrsz. 
Szántó a II. dűlőben 1 hold 1453 n.-öl 1/2 
része 305 korona becs. A f  5184 hrsz. Szán
tó a III. dűlőben 1 hold 638 n.-öl 1/2 része 
111 kor. 50 fill. becs. A f  5630 hrsz. Szán
tó a IV.dülőben 1 hold 958 n.öiy2r 191K. 50 
fill, becsárban.

II. A homokosi 25/5 sz. betétben fel
vett :

A t  251 hrsz. Ház 852 öisz. a udvar
ral beltelekben 398 n.-öl 800 kor. becs. 
A f  2486 hrsz. Szántó a Hegy I, dűl. 244 
n.-öl 37 kor. becs. A f  472/2 hrsz. Szántó 
a II. diil. 1 hold 621 n.-öl 444 kor. becsár. 
A f  7215/2 hrsz. Szántó a Csibuk dűlőben 
1 hold 337 n.-öl 194 kor. becs.

Az árverést 1914 évi április 18 nap
jának d. e. 10 órájakor Homokos község
házánál fogják'meg tartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron alul nem adhatók el.

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

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

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

A kiadmány hiteléül:

f e k e t e  mé n
eladó!

Büvebbet:

Dollák Pálnál.
167. házszám.


