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A hazafiság.
Thos'ianzn Phitt.

A hazafiság pontos korát meg
állapítani bajos dolog. Születésének 
évét nem önthetjük számok csalha
tatlan formájába, de azért annyi 
bizonyos, hogy embriója már a prae- 
chistorikus korban is megvolt.

Megvolt 1
Ezt a logika megmásíthatatlan 

dokumentumai .diktálják belénk.
A logika sokatjárt útjain halad

va vaskezének megtéveszthetetlen 
útjelző irányítását követve szinte 
természetesnek találjuk, hogy a ha
zafiság már az ősembernek mellét 
is kidüllesztette.

A megszállt, avagy szerzett 
ingatlan és az élet fenntartásának 
szükséges folyományaképpen alko
tott különféle ingó-szükségessége, 
felismerése, becsülése folytán — 
magához vonzotta birtokosát: az 
embert, aki azt értékénél fogva 
megszerette és annak, ha a körül
mények úgy kivánták — akár élete 
árán is — védelmére kelt.

És ez a hazafiság meztelen és 
tehetetlen csecsemője, amely ruhát 
testet csak a későbbi korokban 
öltött, akkor, amidőn a mindenfelé 
egységes államformák diplomatái és 
lírikusai azt definitióba burkolva 
ágyúcsővel, kürtszóval és mélabúsan 
rezgő hegedűhurral teremtettek neki 
tudatos formát.

Lényege azonban akkor sem 
változott; lelke akkor is az volt, — 
s ma is a szűz tiszta, frázis mentes 
régi: felismerni, értékelni és ennek 
természetes concluziójaképpen sze
retni azt a földet, amely mint Vö
rösmarty mondja — „bölcsőnk s 
majdan sírunk is, mely ápol és 
eltakar. . . .  "

Eszméje ez volt s ma is az!
És ez nem a’ magasan szálló, 

léghajóki: il levegőt szelő emberi 
ész találmánya í Nem ! Semmiképpen 
sem az !

A hazafiság tisztán a fogalmak 
természetes associatiójának termé
szetes következménye, szüleménye, 
amely mint ilyen: kövület, kristály- 
tiszta, a Napnál is fényesebben

ragyogó igazságok hozzáférhetetlen 
egyetemes axiómája!

És mégis ! Sajnos de való !
Akadnak meg ma is — а XX. 

században, — kik letépik a szegről 
az évszázados rozsdamarta acélt, 
hogy azt kiköszörülve, szétmállasz- 
szák vele a hazafiság szent, — és 
Isten tudja, hány ezeréves petrefak- 
t urnát!!

És ők, „ők" a hazafiak! Sőt! 
mi több : a hazafiság védnökei!

Azok ? Nem !
Tévtanitók ők, elérhetetlen célok 

után törtető utópisták !!

A házasság szentsége.
Minek tulajdonítsuk? Az újkor 

reális gondolkodásának, a természet- 
tudományok nagy előretörtetésének, 
vagy pedig az uj gazdasági erőfor
rásoknak, hogy a nő már nem mint 
ideál jelentkezik a családban, nem 
mint istennő, akinek a szivünkben 
oltárt állítottunk, hanem mint szer
ződő fél egy kereseti „cégnél" vagy 
mint alkalmazott az uránál. Legfel-

T Á R C  A.
--**--

Szivemnek harca.
Szivemnek harca elviharzott,
Nincs aki könnyet ejtsen értem, 
Lemondva fényről, vágyról, üdvről, 
Nyugodtan már pihenni tértem.
Könnyelmű volt éltem folyása : 
Szerettem olykor lepke módra,
Nem bántott, hogy tündérálmomból 
Fölébredék sokszor csalódva.
Tűnt vágyaimnak, álmaimnak 
Arany ködén nézem keresztül 
Szerelmem csöndes elmúlását 
S emlékin szivem meg se rezdül.
— Egyszerre csak utamba tévedsz 
Te, legszebb asszony a világon, 
Szépséged elbűvöl s a lelked 
Dús kincseit, fényét imádom!

A szenvedély fölkorbácsolja 
Megint elpetyhüdt, lomha vérem: 
Őrjítő vágy szeretni késztet 
S bűvös szerelmed esdve kérem !

Talányos arcod szépségében 
Búbánatos gyönyörre leltem, 
Melytől megtisztul mindörökre 
Én elzüllött poéta lelkem !

Szabadka Gyula.

Egy csomag csokoládé.
— Na tessék, tudtam, hogy elfelej

tettünk valakit kiáltott fel ijedten Lure 
ur, aki reggel óta kilenc hivatalos 
látogatást csinált a feleségével. Újév nap
ja volt és a barátaikat és ismerőseiket 
voltak üdvözölni.

— Madame Morcaurul feledkeztünk 
meg — mondta — és az egész család, a 
nyolcéves Sophie sem mulasztotta el jó
kívánságait személyesen átadni — rémül
ten állt meg az utca közepén. Madame 
Morcau fontos személyiség volt, az 6 köz
benjárása folytán jutott be Lure ur an
nak idején a hivatalába.

— Hát annál rosszabb ! — fakadt ki 
Lure asszony idegesen. — Most ebédelni 
kell menni. — Madame Morcau nagyon 
messze lakik. Majd Írni fogsz neki.

— Nem, ezt nem tehetem — vetet
te ellen Lure. — Tartozom neki azzal, 
hogy meglátogassam azután, amit éret

tem tett.
— Mit tett érted ? — kérdezte epé

sen Lure asszony, mint ahogy ezt körül
belül minden héten egyszer megszokta 
kérdezni.

— Lure ur nem felelt. Feleslegesnek 
találta, hogy százezredszer is elmondja, 
hogy miért van lekötelezve Madame Mor- 
caunak. Azután egyszere, egész szokatlan 
határozottsággal igy szólt.

— Menjünk el hozzá, útközben majd 
veszünk egy kis csomag csokoládét.

— Úgy ? egy csomag csokoládét ? 
Nem is rossz! Még nem volt elég, amit 
eddig vittünk neki ! Nincs is szüksége rá. 
Gazdag nő, van neki elég.

— Az mindegy !
— Az Avenue de I ’Operen mentek 

végig. Egy elegáns cukrosbolt elé értek, 
amelynek kirakatában szebbnél szebb cso
mag cukorkák feküdtek.

— Bemehetnénk ide — mondta Lu
re ur.

— Ide? — kiáltotta Lurené a felhá
borodástol remegő hangon. Ide? — ordí
totta újra olyan hangon, hogy a rendőr 
közeledett feléjük. — De barátom, te őrült 
vagy. Őrült! Őrült! ő rü lt! Nem adnál 
talán nyolc frankot egy félkiló csokolá-
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jebb egyenrangú vele, de soha sem 
к ülöm b nálánál .

Amióta pedig a franciáktól kiin
duló mozgalom, amelynek az volt a 
célja, bogy ketté törje a katolikus 
vallás által dogmává emelt házassági 
szentséget, amióta ez a mozgalom, 
átszármazott a kultúr népek közé és 
az állam a válás megkönnyítésére 
minden lehetőt megtett, azóta maga 
a házasság is sokat veszített ideális 
vonásaiból, úgy, hogy bátran állít
hatjuk, hogy a civilizált rétegek há
zasság kötésinél nagyobb része van 
a házasságban az üzletnek, mint a 
a szerelemnek.

A társas cégek össze veszhetnek, 
leginkább anyagi difereneiák miatt 
és ilyenkor vagy pörrel, vagy pedig 
pörön kívül elválnak egymástól.

Ilyen módon történnek az elvá
lások férj és feleség között ott, ahol 
a válást nem komplikálja a gyermek. 
Más szempontok alá esik természe
tesen a válás ama házasfelek között, 
ahol gyermekek vannak. Az ilyen 
házasságoknál elváláskor beleszól 
az erkölcs is, bárha bírói végzés alak
jában is. A gyermek az ideális része 
a házasságnak ott, ahol egyéb ideá
lis alap híjával van a házasság. Az 
újabb időkben szinte félemeletesen 
elszaporodtak a válások és a rend
szerint a nőnek kárára, mert a bíró
ságok olyan minimumát állapítják 
meg a tartásdijaknak, hogy a nő sem 
társadalmi pozícióját, sem azt a tekin
télyt nem tudja megtartani,sőt leggyak
rabban pedig a megélhetéséért küz
denie kell. Még súlyosbítja az elvált 
nő helyzetét, ha gyermekei vannak, 
akiket nevelnie kell a csekély tar- 
tásdijból.

déért ?
— Jól van, jól van, csak ne kiabálj 

— mondta ijedten a Lure ur.
— És miért ne kiabáljak? Először 

is nem is kiabálok, hanem beszélek. A leá
nyod előtt több tisztelettel elbeszélhetnél 
velem, — mondta Lurené méltóságteljesen.

— Jó Isten adjál türelmet, hogy ezt 
elviselhessem fohászkodott Lure ur és el
keseredetten indult neki az útnak, Mada
me Morcán lakása felé.

— Már csaknem a célnál voltak, mi
kor Madame Lure egy olcsó, szegényes 
kis cukrázdát pillantott meg. Poros, pisz
kos csokoládé, száraz sütemények és bi
zonytalan színű cukorkák feküdtek a ki
rakatban.

— Ez jó hely lesz, ez megteszi — 
mondta Lurené.

— Bement, körülnézett, megszaglá
szott mindent, végre nagynehezen megal
kudott az egyik fajta csokoládé cukorkából. 
Figyelte a mérleget, spárga helyett egy 
szem cukorral többet kért és amikor min
dennel rendbe jött, elégedetten adta át a 
csomagot férjének.

— Na itt van a csokoládéd — 
mondta.

„ K E V E V Á R A “

A házasság szentsége az lenne 
tehát, hogy emberiebben gondosko
dunk azokról a nőkről, akiket bal
szerencséjük kitaszított a házasélet 
meleg fészkéből a nagy bizonytalan
ságba. A házasság szentsége az ehal- 
gyott nőnek anyagiakban való meg
becsülését jelenti. A házasság legyen 
akkor is szent, amikor egy asszonyt 
magára hagytunk gyermekeivel és ne 
engedjük kitenni kisértésnek. Olyan 
mozgalmat indítottak Budapesten a 
válás megnehezítése mellett. A nő
egyesületek vezetői és különösen a 
papi körök, dolgoznak erősen azon, 
hogy a válást azzal nehezítsék meg, 
hogy minél több tartásdijat állapítson 
meg a törvény azok számára, akik
nek más kereseti forrásuk nincs, mint 
az, ami nekik kijár.

A mozgalom tiszteletre méltó és 
megérdemli, hogy minden jóravaló 
ember támogassa.

HÍREK.
=  Kinevezés. A pénzügyminiszter 

S z a b ó  György aradi adóhivatali főtisz
tet а IX. fizetési osztályban való megha
gyása mellett a helybeli kir. adóhivatalhoz 
adóellenőrré kinevezte. Az új adóellenőr 
állását már el is foglalta.

=  Tanfelügyelő látogatás. A verse- 
czi kir. tanfelügyelőség köztiszteletben álló 
vezetője Mo l n á r  József kir. tanfelügyelő 
az elmúlt hét utolsó napjaiban Kevevárán 
időzött s meglátogatta a helybeli és kör
nyékbeli iskolákat.

=  Szivszélhűdés. N i к о 1 i c s Iván 
Homokosi községi végrehajtót f. é. február 
25-én d. e. fél 9 órakor az irodában mun
ka közben szivszélhűdés érte s délután 5 
órakor meghalt.

— Alkohol ellenes nap. A homokosi 
községi iskola tantestülete f. é. február 
24.-én d. e. 10 órakor alkohol ellenes is
kolai ünnepélyt tartott, mely alkalommal

— Lure ur szerencsétlenségére leej
tette a csomagot, amely egy kissé sáros 
lett.

— Rémes! — sipított az asszony. 
— ügy, hogyne, most piszkitsd még job
ban be a zsebkendődet is. Nem teszed 
el a zsebkendődet?

— Lure ur szót fogadott és végre 
elérkeztek Madame Morcaim lakásához.

— Madame Morcau egy száraz, fá
radt, öreg nő, közömbösen fogadta a jó
kívánságait. A csokoládét illendőség sze
rint megköszönte és azután félre tette, 
anélkül, hogy megnézte volna. Azután 
kínált nekik egy kis savanyu cukrot, 
majd mintegy Ígéretképpen igy szólt:

— Ugy-e Sophie, te szereted a cukor
kát? Persze, persze a te korodban jó 
foga van az embernek az ilyesmihez.

Ez a megjegyzés felbőszítette Lure-né 
asszonyságot, aki az ő hamis fogaira 
való célzást látott benne.

Amikor elmentek, haragosan mondta 
a férjének:

— Most boldog vagy, mi ? Sok 
hasznod lesz belőle! Sokat törődik a te 
csokoládéddal. Majd odaadja másnak.

— Mindenesetre fog Sophienak is

Lot z  Frigyes tanító mondott szép ünnepi 
beszédet az alkohol káros voltáról.

— Választmányi ülés. A kevevárai 
kaszinó választmánya e hó 20- án Dr. 
Klein József elnöklete alatt gyűlést tar
tott, amelyen főleg a közgyűlés előkészí
tésével foglalkoztak. A közgyűlés március 
hó 8-án délután 3 órakor lesz.

=  A „Kevevárai dalkör“ mulatsága. 
Mindenfele lármát és előzetes beharan
gozást mellőzve csendben, de annál na
gyobb ambícióval készült a fenti egylet 
e hó 21.-én megtartott zeneestélylyel 
egybekötött táncmulatságára. A fáradozás 
nem bizonyult hiábavalónak, mert — 
mondhatni kivétel nélkül — mindenki 
kedélyesen elszórakozott és jól érezte 
magát. A műsor nagyobb része nem any- 
nyiza a művészi tökélyre törekedett, mint 
inkább mulattatni és szórakoztatni igye
kezett. Hogy ez sikerült, bizonyítja a 
másnap általánosan elterjedt és megelé
gedést konstatált kritika. A műsorról 
szólva kétségtelenül a legnehezebb, de 
egyúttal a leghatásosabb zenei produkció 
Mendelsohn „Török bordal“-a volt. Igen 
jó Összetanultság és ritmus érzék kíván
tatik ennek precíz előadásához. A közön
ségnek is ez tetszett leginkább a karéne
kek közül.

A tréfás dolgok előadása feltétleni 
sikert aratott. A Dumme Zwillingspaar 
szereplői Mahler Adolf és Domnár Sándor 
jól állották meg helyüket. A közönség 
hálás tapssal is jutalmazta őket. Igazi 
kacagás azonban csak az állatquartett 
előadásakor tört ki. A jól betanított álla
toknak (macska, tyúk, kutya, disznó és 
majom) Tory Rezső köz. jegyző által tör
tént ügyes és egyenkinti heinutatása 
után azok megkezdték állati hangokból 
összekonstruált, de azért összehangilag 
jól ható előadásukat. Legelőször a majom 
( karmester) eljátszotta zongorán ezen 
zenei tréfa bevezető akkordjait, amit 
aztán nemsokára követett az állatok 
sajátságos szövegű furcsa énekelőadása 
(nyávogás, kotkodácsolás, ugatás és röfögé з.) 
zongorától kisérve. Még a legflegmatisubb 
emberek ajkán is mosoly ült s szívesen 
tapsoltak az előadást megismételni kívánó

küldeni egy csomaggal, mint eddig min
den évben.

— Hát aztán? Attól talán szép lába 
lesz Sophienak, nem ? Majd kap egy 
csomag cukorkát, amit ez az öreg mumis 
mástól kapott ajándékba. De most azután 
gyerünk, mert akármi legyen a nevein, 
ha azt az ebedet meg lehet enni. Olyan 
száraz lesz minden, mint a csont.

Egész nap, Imre ur minden erőlködése 
dacára sem bírta a feleségét derűsebb 
hangulatba hozni. Estefelé kissé lécsen
desedett, mert megfájdult a feje. A dél
előtti sok járástól — mondta a férjének.

Már vacsora után voltak, mikor 
megszólalt a csengő az előszoba ajtaján.

— Szent Isten, látogatók. Nem 
vagyunk itthon senkinek, Catherine! — 
kiáltotta Lure-né bosszúsan.
De nem látogató volt, hanem Madame 
Morcau cselédje, aki egy levetet és egy 
kis csomagot hozott. Lurené felszakitotta 
a férjének címzett borítékot és hangosan 
olvasta: „Madame Morcau szívélyesen 
üdvözli Lure urat és kedves nejét és egy 
pár szem cukorkát küld a kis Sophinak.“

— Jól van, mondja azután a cseléd
nek.
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közönséggel együtt. Az állatquartett má
sodik előadása után a 6 számból álló 
műsornak vége is lett.

A zenei estély rendezése körül a 
legnagyobb áldozatot kétségtelenül Wen- 
ner Ferenc dalköri karmester hozta meg, 
aki sem időt, sem fáradságot nem kiméivé 
mindent elkövetett a siker érdekében. Az 
eredménynyel teljesen mégis lehetett 
elégedve.

A műsor után csodálva láttak, hogy 
fiatalságunk, de meg az öregebbek is 
szokatlan kedvvel és animóval táncolnak. 
A leányok és a nők egyáltalában az utób
bi időben lefolyt mulatságok közül ezt 
tartották a legsikerültebbnek, mert min
denkinek volt táncosa és nem volt kény
telen senki sem petrezselymet árulni.

A mulatságon a következő felülíize- 
tések történtek: Brock testvérek 5 k, N. 
N. 8*80 k., Despinics Áron 2 k., Lazaro- 
vits Péter 1 80 k., Buchner János 1*60 k., 
Tőry Rezső 1*20 k., Dr. Jova György,
Graf Jakab, Ogiin István, 1 k., Mysz 
Frigyes, Szekeres Dezső, Schmidt Mihály, 
özv. Török Gyuláne, Vlajkoviss Péter 
80 f., Fülöp hadnagy, Sauerland János, 
Jenota Szilárd, Götz N. 60 f., Szármes 
Vazul, Konrad János, Koics György 40 f. 
A felüifizetésekért hálás köszönetét fejezi 
ki a dalköri elnökség.

=  A harmadik vonat. Sok kérel
mezés, sü.getés után örvendetes hírként 
közöljük, hogy május hó 1-vel megindul 
a kévévé rai 3. vonat. Községünk régi 
óhaja teljesül ez által végre-valahára.

Többször szóvátettük már a mostani 
tűrhetetlen helyzetet, történtek is lépések 
ennek megszüntetésére, de mindezideig 
eredménytelenül. Úgy is hirleit már több 
Ízben, hogy most-most megindul, de 
tovább nem jutottunk. Jelenlegi hírünk 
illetékes és hivatalos helyről nyert meg
bízható értesülésünk szerint befejezett 
dolog, mert a májusi menetrendbe a 3. 
vonat már be is van állítva.. Délelőtt ér
kezik 8 és 9 óra között és délután 4 óra 
körül indul. Most csak az a kívánatos, 
hogy az uj vonatnak megfelelő csatlako
zása legyen.

Iskolalátogató. R á d 1 i Lajos a 
homokbálványosi áll. önálló gazdasági is
métlő iskola igazgatója, mint a verseczi 
kir. tanfeliigyelőségi kirendetltség terüle

téré a gazdasági ismétlő iskolák látogatá
sával megbízott iskolalátogató fébr. 25.-én 
d. u. meglátogatta a homokosi gazdasági 
ismétlő iskolákat.

=  Halálozás. Gyuricsics Dragomir 
helybeli setéskereskedő édes atyja Gyuri
csics Kosta e hó 27-én rövid, de kínos szen
vedés után Kevepallóson elhunyt. Temeté- 
ma délután 1 órakor lesz.

— Különlegességi üzlet olcsó és jól 
kidolgozott bútorokban Krausz Ármin Te
mesvár Zápolya utca 6.

=  A szerb dalárda mulatsága. A 
helybeli gör. kel. szerb egyházi dalárda 
ma este műsorral egybekötött táncmulat
ságot rendez a „Központi szálloda“ nagy
termében, amelyre a meghívók szétkül
dettek. Á műsor három számból áll és 
pedig két férfikar és egy 3 felvonásos 
vígjáték, amelynek cime : „Á ki házasodik, 
aki férjhez megy.“ Szerzője Popovits N. 
Jegyek előre válthatók Stojkovics és Majsz- 
torovics íizletébon.

=  Jégzajlás. A Dunán már napok 
óta megindult a jég s óriási nagy táblák
ban, rettentő nagy recseges-ropogás között 
tódul egymásra s messze hallható zajjal 
viszi tovább a viz. Ezen igen érdekes 
természeti látvány községünknek — a 
hosszú hideg télen át bennrekedt közön
ségét is vonza és csalogatja kifelé a tava
szi levegőre, a szabad természetbe. Érde
mes megtekinteni e jégháborút annak, aki 
még nem látta.

— Népies felolvasás. Március 1.-én 
d. e. 11 órakor lesz ismét népies felolva
sás igen érdekes tárgygyal. Felhívjuk erre 
ismét az érdeklődők figyelmét, annál is 
inkább, mivel a közeledő tavaszi munkák 
beálltával az eddig rendszeréssen tartott 
felolvasások a jövő télig, illetőleg novem
berig szünetelni fognak.

Előre láthatólag a március 15-én tar
tandó ünnepéllyel az idei felolvasások 
befejezést nyernek.

=  Vasúti előmunkálati engedélyek. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter leg
utóbb a következő előmunkálati engedé
lyeket adta ki a pancsovai—petrovaszelloi 
helyiérdekű vasút részvénytársaság vasut- 
jának Pancsova állomásából kiágazólag 
Dolova község érintésével a versecz—ku- 
bini helyi érdekű vasút Homokbálványos 
állomásig, valamint Dolovától vagy Ho
mokbálványostól folytatólag Gálya, Dubo- 
vácz, Palánk a és Varázsliget községek 
érintésével a in. kir. államvasutak Fehér- 
templom állomásáig, nemkülönben Deli- 
bláttól kiindulólag Gajtas, Gerebenz és 
Duplája község érintésével a magyar kir. 
államvasutak Karasjeszenő állomásáig ve- 
vezetendő keskenyvágányu gőzüzemű he
lyi érdekű vasútvonalra.

=  Megalakulnak a kivándorlást el
lensúlyozó bizottságok. A belügyminisz
ter úgy a vármegyékben, mint a városok
ban hathatós mozgalmat akar megindítani 
a kivándorlások csökkentésére. Felhívta 
körrendeletileg a törvényhatóságok figyel
mét arra, hogy a kivándorlás óriási mérv
ben növekszik és valóban nemzeti vesze
delem előtt állunk. A kivándorlást meg
akadályozó törekvések közé tartozik az 
is, hogy bizottságokat létesítsenek a tör
vényhatóságok, és a bizottságokban mód
ját keressék a kivándorlás csökkentésének. 
A bizottságok mielőbbi megalakulást szin
tén elrendeli a belügyminiszteri leirat.

Meghívó.
A Kevevárai Kaszinó“ folyó évi 

március hó 8.-án d. u. 3 órakor X. rendes 
közgyűlését tartja, melyre a kaszinó 
összes tagjai tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai.
1. Elnöki megnyitó,
2. Titkári jelentés a kaszinó 1913. 

évi állapotáról.
3. A pénztárnok jelentése.
4. A számvizsgáló-bizottság jelentése, 

a felmentvény megadása.
5. A könyvtáros jelentése.
6. A folyó 1914. évi költségvetési 

előirányzat megállapítása.
7. A rendes választmányi tagok egy 

harmadának kisorsolása, illetőleg lemon
dása s egyúttal megfelelő számú uj tag 
választása.

8. Az 1914. évi számadások meg
vizsgálására kiküldendő három tagú 
számvizsgáló bizottság megválasztása.

9. Esetleges indítványok, melyek az 
alapszabályok 14 §. értelmében 5 nappal 
a közgyűlés előtt a választmánynak 
bejelentendők.

10. Hitelesítők kijelölése.
Kevevára, 1914. február hó 20.-án.

Sugár Imre, s. k. Dr. Klein József s. k. 
titkár. elnök.

Kevevára község elöljáróságától.
1207/1914 szám.
Tárgy: Villanyvilágítás bevezetése.

A községi villamtelep üzemvezetősé
ge inditványoza, miszerint az áramszol
gáltatási szerződés 6 §-ában levő azon 
rendelkezés végrehajtása, hogy azon fo
gyasztóknak, kik az üzemhelyezés után 
jelentik becsatlakozásukat a főolombizto- 
siték, illetve árammérő közötti csatlakozó 
vezaték külön egységár szerint fel számí
tandó — további 1 év tartamára felfüg- 
gesztessék.

H A T Á R O Z A T :
A községi elöljáróság az előterjesz

tésnek helyt ad és az üzembérlő céggel 
egyetértőleg kimondja, miszerint az áram
szolgáltatási szerződés 6 §-ában levő 
rendelkezést további 1 évi időtartamra 
vagyis 1914 évi december hő 31-ig fel
függeszti és megengedi, hogy az üzem- 
behelyezés után jelentkező fogyasztók 
részére az ingyenes csatlakozások a be
fektetési tőke terhére s jelzett időpontig 
továbbra is eszközöltessenek.

Erről a községi villamtelep üzem 
vezetősége, továbbá a csatlakozásra jelent
kező közönség jelen határozatnak a 
„Kevevára“ ciinű helyilapban való közzé
tétele utján értesitettik.

Kevevára 1914 évi febr. 24-én. 
KOKORA ILLÉS, s. k. biró. 

NIKOL1CS, s. k. főjegyző.



1914. március 1.

J 9744/913 tlkvi szám.

j Árverési hirdetményi kivonat.
i A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság
1 Dr. Ghelner Jenő ügyvéd által képviselt

]J Adler Tamás homokosi lakos végrehajta-
tónak Buzejka Jánosné szül. Piparka 

J Erzsébet homokosi lakos ellen 150 koro-
] na töke, ennek 1913. május 2-től járó 6%
] kamata 96 kor. 88 fill, eddigi ezúttal 18
] kor. 30 f.-ben megállapított valamint a
I még felmerülendő költségek kielégítése
l végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 és 146
I §-ai alapján az alább körülirt ingatlanok-
] ra az árverést elrendeli és ennek feltété-
3 leit a következőkben teszi közzé :
3 ..  }■ Árverés alá bocsájtatnak a ftempl.
i kir. trvszék területén fekvő Homokos
I község 1204 sz. betétjében foglalt követ-
\ kező ingatlanok.
] A f  4559 hrsz. Szántó a II. dűlőben

1 hold 106 n-öl 1/3 része becsárban. A f  
7821 hrsz. Szántó a III. dülőbgn 778 n-öl 
1/3 része 46 kor. becsálban. A t  5556 
hrsz. Szántó a IV. dűlőben 910 n.-Öl 1/3 
része 77 kor. becsárban.

A fenti ingatlanokra Buzejka Eufé- 
mia javára bekebelezett élethossziglani 
eltartási kikötménye ezen árverés által 

1 nem érintetik.
2. Ezen nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1914 évi m á r c i u s  hó 
9 napjának d. e. 10 orakor fog megtartal- 
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 ingatlanok 
pedig a kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

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

' kiküldött kezeihez letenni, 
ü 6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
о köteles nyomban a bánatpénzt az általa
^ igéit ár megfelelő vagyis 10„/° ra kiegészí
ti teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
ü tesz Ígérete figyelmen kivit! hagyásával és 
ój kizárásával a árverés nyomban folytatódik. 
ц 7. Vevő köteles az eladott ingatlant
h terhelő és az árverés napjától esedékes
3  adókat és illetékeket viselni és az ingat-
У lan birtokába az árverés jogerőre emel- 
U kedésekor lép.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
~i részletben és pedig az elsőt az árverés 

jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
йЗ alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- 
a! mitott 45 nap alatt mindenegyes vétel
új ári részlet után az árverés napjától járó 
33 5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
gj adóhivatalnál lefizetni.
s3 Kevevárán 1913 évi nov. hó 24 - én.
Щ Kapp s. k. kir. albiró.
pj
щ  A kiadmány hiteléül,
bj Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
Щ  ______ ^

. 1, m UI. _________________________ „k b v e v A r a -  -------
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virágot tenyészt El
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és kertjében gyönyörködni
akar, az forduljon Ей]
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kertészeti nagytelepéhez EJ
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Diszfőárjegyzék ingyen es щ  
bér mentve. El

El
E3E3I1 ElEISISS ЕЗЙШИЭШЗ S U f f i

A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

I  Könyvkötői műhelyemben
Ф ф
0  mindenféle e szakmába Ф 
Ф ЧУ
Ф vágó munkálatok a leg- f

49
© n a g y o b b  szakértelem- Ф 
О ©0  me! elkészíttetnek. Ц
§  Gberläuter Röbertné ф

Hirdetéseket
e i v ű t e l  a  h l s f ó l d v a S a ! .

b ú t o r  o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő j 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházéiban,
Skudier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 56l. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak fceren- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
Nem gyári munka, kizárólag 

mesterek által készített bátorok!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " —  l
E

а ® ~1„33 Gazdasági és kereskedelmi [ 

„ Д Р П Ы ш  Vállalat Budadest, í. Budafoki- |

út 16.-18. szám. s eehee [
l

Folyósittat: Jelzálog kölcsönöket földbirtokokra és városi [ 
bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl- J 
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel- j 
hízásra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas J 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti | 
joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket.

Közbenjárók dijaztatnak. Щ Közbenjárók dijaztatnak.

Nyomatott az Oberlüuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.



Melléklet a „Kevevára" 9 - ik számához

807/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir. jbi- 
róságnak 1913 évi Sp. I. 916 számú vég
zése következtében Dr. Franki Sándor ügy
véd által képviselt Gelcz János javára el
len 130 kor. s jár. erejéig 1913 évi no
vember hó 24 - én foganasitott kielégíté
si végrehajtás utján le és felülfoglalt és 
1000 kor.-ra becsült következő ingóságok, 
u. m. kokorica nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbi- 
róság 1913-ik évi V. 1159/2 számú vég
zése folytán 130 K. tőkekövetelés ennek 
1913 évi julius hó 7 napjától járó 5%-os 
kamatai és eddig összesen 95 K. 80 fill.- 
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Dunadombon alperes házánál 
leendő megtartására 1914 évi március hó 
9 napjának délutáni l/a 5 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. február hó 21.-én.
Gurits Lajos kir. bir. végrehajtó.

„ S Z A B A D S Á G  N A P J A ”
alkalmi gyermek színjáték március 15. 
ünnepélyre. Kapható : ANDAHÁZY ERVIN 
tanítónál Homokos. ( Temes-megye.) Postai 

küldéssel 70 fillér. ö
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1503 tlkvi. szám.
Árusrési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102-§ a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir. tör
vényszéknek 1913 évi 21488/1 szému vég
zése következtében Dr. Pajics György 
pancsovai lakos ügyvéd által képviselt 
Pancsovai hitelbank r. t. pancsovai ezég 
javára homokbálványosi lakosok ellen 
600 kor. s jár. erejéig 1913 évi november 
hó 17 - én foganasitott kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 770 fillérre be
csült következő ingóságok, u. m. kocsi, 
ló és kukoricza nyilvános árverésen ela
datnak

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbí
róság 1913 - ik évi V. 1146/2 számú vég
zése folytán 600 kor. tőkekövetelés, en
nek 1913 évi október hó 8 napjától járó 
73% váltódij és eddig, összesen 115 kor. 
53 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek er. I-ső, m. IL-r. homokbálv. alp. 1. 
leendő megtartására 1914 évi március 10 n. 
d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1914 évi. feb. hó 24-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

j 0 [ ^ 0 0 S 0 0 l H l [ H l [ 3 0 0 Í S i 3 í a l [ s l

139 140 és 141 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102 - § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pancsovai kir. jbí
róságnak 1913 évi 1439/5, 1519/4 és 1521/4 
számú végzése következtében Dr. Sajo- 
viz Sándor pancsovai lakos ügyvéd által 
képviselt Schreiber D. és fia pancsovai 
ezég javára homokbálványosi lakos ellen 
629 kor. 90 f. 166 kor. 83 f. és 80 kor. 06 
fill, s jár. erejéig 1914 évi január hó 3- án  
foganasitott kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1200 k^r.-ra becsült következő 
ingóságok, u. m. csöves kukorica nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. jbí
róság 1914 - ik évi V 1340/2 1333/2 1339/2 
számú végzések folytán 629 kor. 90 fill, tő
kekövetelés, ennek 1913 évi május hó 1 
napjától járó 6% - os kamatai, V2% váltó
dij és 166 kor. 83 f. tőke úgy 80 kor. 06 f. 
tőke és ezek után 1913 január 1 - töl járó 
6% " os kamata és eddig összesen 328 K. 
61 fill.-ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig alperes homokb. lak. leendő 
megtartására 1914 évi március hó 10 - ik 
napjának d.e. 11 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognak adatni.

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

Kevevára, 1914 évi február hó 25-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.
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8304/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat
A kir. Ibíróság mint tlkvi hatóság a 

Pancsovai Népbank végrehajtatnak kép
viselő Dr. Leides Illés kevevárai ügyvéd 
által Petrovics Krisztina, úgy özv. Petro- 
vics Áronné szül. Risztics Krisztina mint 
kk. Petrovics Ilona és Szvetisztáv gyámja 
Petrovics Natália, Peí.o ics Pál. György, 
Petrovics A. Pál gyám által képviselt kk. 
Petrovics Jovánka, Vera cs Velágia deli- 
bláti, Petrovics férj. Stefánovics Julia 
Ilona, Palics Mita gyám által képv. kk. 
Palics Darinka, Áron, Miiica, Zsárko, 
Perszida, Lyubica és Dészánka pancsovai 
lakósok mint néhai Petrovics Áron örö
kösei végrehajtást szenvedettek ellen 7964 
kor. tőke, ennek 1913 március 18-tól járó 
8%-os kamata 319 k. 80 fii. eddigi ezút
tal 168 kor. 30 f-ben megállapított, vala
mint a még felmerülendő költségek nem- 
külömben a csatlakozás kimondásával a 
fenti ingatlanból Petrovics Áront illető 6/7 
részére Hoffmann és Kaufmann budapesti 
cég javára 1873 kor. 04 f. tőke, ennek 
1373 kor. 04 fill, tőke után 1910 aug. 31 
tői és 600 kor. tőke utáe 1910 október 3- 
tól jaró 6% kamata és 85 kor. 40 fill, 
költség kielégítése végett az 1881 évi LX 
144 és 146 §-ai alapján az alább körülirt 
ingatlanokra az árverést elrendeli és annak 
feltételeit a következőkben teszt közzé:
I. Árverés alá bocsáttatnak a ftempl. kir. 
tvszék. területén fekvő Deliblát község
II. 337 VII. 681 lapsz. tlkvben foglalt köv. 
ingatlanok : 338 sz. ház és 400 n.-öl ház
hely 3283 kor. 171 hrsz. obeg. stb. hat.
4 h. 200 n.-öl I. o. szántó 1605 kor. 171 
hrsz. 281 stb. hat. 4 hold 1. o. szántó 
1058 kor. 171 hrsz. 245 stb, hat. 4 hold
II. oszt. sz. 1205 k. 171 hrsz. Hutw. stb. 
hat. 4 hold II. o. sz. 1141 kor. 171 hrsz. 
88 stb. hat. 1 h. 640 n.-öl I o. kasz. 136 
kor. 126 hrsz. hat. nélk. 1427 n.-öl gyü
mölcsös kert. 52 kor. A t  126 stb. hat.
5 hold III. o. kaszáló 2348 kor. 166 hrcz.
1 hold 160 n.-öl gyümölcsös kert 568 k. 
306 hrsz. 307 stb. hat. 1 hold II. o. kasz. 
136 kor. becsárakban. 54 hrsz Obsovik 
hat. 3 hold II. oszt. sz. 920 k. becsárban 
Hutw. hrsz. 800 n.-öl gyüm. 226 kor. 
becsárban. 209 hrsz. 201 stb. hat. 2 h.
III. oszt. kasz. 121 kor. becsárban. 34 
hrsz. 60 stb. hat. 1 h. n.-öl I. o. sz. 
626 kor. becsárban. 34 hrsz. 102 stb. 
hat. 1 h. 800 n.-öl II. o. szántó 628 
hor. becsárban. Ziglona hrsz. 800 n.-öl 
gyüm. kert a 248 korona becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Deliblát 
közhégházánál. 1914 évi március hó 19 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellet, melyek úgy 
a telekkönyvi hivatalban mint Deliblát 
községh. hivatalos órák alatt 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 alól nein fognak 
eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kési- 
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 kivül hagyásával és ki- :

zárásával az árverés nyomban foly tattód ik.
Vevő köteles a vételárat 3 egyenlő 

részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 30 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 60 nap 
alatt és a harmadikat u. a. napi. számított 
90 nap a. minden egyes vételári részlet után 
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 illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jegeröre emelkedé
sekor lép.

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

Kevevára, 1913. évi december 8-án.
Kapp János, s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül: %
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

10023, 10038 és 10039 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság Dr. 

Márton Sándor pacsovai ügyvéd által kép
viselt Braun Ármin nagybecskereki cég 
javárg Lékics Bozsidár és Lékics Vazulné 
Miléva hoiuokbáiványosi lakósok ellen 3000 
kor. tőke, ennek 1913 julius 20-tól járó 
6% kamata, 17 kor. 80 f. óvási 73 % vál- 
tód'ij és 146 kor. 40 f. költség eddigi ez
úttal 6S kor.-ban megállapított és a még 
felmerülendő költségek, nemkülönben a 
csaatlakozás kimond fsával a homokbálvá- 
nyosi 977 és 978 sz. betétekben felvett 
ingatlanod bői Lékics Bozsidárt illető 25/150 
id. 73 re. о Decsernics Lyuba javára 80 
kor. tőke, ennek 1913 julius 24-től járó 
6% kamata és 28 kor. 80 f. költség; Ha
vas Ignác javára 134 kor. tőke, ennek 1913 
október 10-tól járó 6% kamata és 86 kor. 
70 f. költség; kielégítése végett az 1881 : 
évi LX. t. c. 144 és 146 § - ai alapján az 
alább körülirt ingatlanokra az árverést el
rendeli és annak feltételeit a következők
ben teszi közzé :

1. Árverés alá bocsáttatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Homokbálványos község 977 és 978 sz. 
betétjében foglalt következő ingatlanok :

I. A homokbálványosi 977 sz. betét
ben felvett: A I. 4281 hrsz Erdő 292 n.-öl 
4282 hrsz. Szántó 1179 n.-öl 4283 hrsz. 
Szántó 5970 n.-öl, 4284 hrsz Rét 129 n.-öl 
és 4285 hrsz. Ut 67 n.-öl a Crna bara I. 
dűlőben 55/150-ied része 84 kor. 37 fillér 
becsárban. A f  7914 hrsz. Szántó a Sar- 
ginica dűlőben 1 hold 1529 n.-öl 55/140-ed 
része 68 kor. 53 f. becsárban. A f  9073 
hrsz. Rét a Ritics dűlőben 1 hold 331 
n.-öl 55/150-ed része 60 kor. 50 f. becsár
ban. A f  11786 hrsz. Szántó a Velike 
Livade dűlőben 2 hold 924 n.-öl 55/150-ed 
része 177 kor. 87 fillér becsárban.

II. A homokbálványosi 978 sz. betét
ben felvett. A í. 4 :6 hrsz. Kert a belle- 
lekben 97 n.-öl és 457 hrsz..Ház 455 öisz. 
a. udvarral a heltelekben 317 n.-öl 7s ré
sze 273 kor. 37 f. becsárban, továbbá Dr. 
Bogdánov Vazul ügyvéd által képviselt 
Greiner József homokbálványosi lakos ja
vára Lékics Vazulné szül. Tomics Miléva 
hbálványosi lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 104 kor. tőke, ennek 1913 május 3- 
től járó 6% kamata 45 kor. 20 f. eddigi 
ezúttal 16 kor. 30 f.-ben megállapított va
lamint a még felmerülendő költségek ki

elégítése végett az árverést a hbálványosi 
977’ sz. betétben felvett:

A I. 4281, 4282, 4283, 4284 és 4285 
hrsz. ingatlanokqól őt illetve 10/50 része 
46 kor. becsárban.

A f  7914 hrsz. Szántó 37 kor. 40 f. 
becsárban. A f  9073 hrsz. Rét 10/50-ed 
része 33 kor. becsárban. A f  11786 hrsz. 
Szántó 10/50-ed része 97 kor. becsárban, 
végül a m. kir. kincstár és Homokbálvá
nyos község javára Lékics Bozsidár ellen 
10 kor. büntetéspénz tőke 3 kor. 30 fillér 
eszményi bélyeg és 5 kor. ezuttal megál
lapított valamint a még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett a homokbálvá
nyosi 977 sz. betétben felvett:

A t  7914 hrsz. ingatlan 25/150-ed 
része 31 k. 15 f. becsárban. A f  9073 
hrsz. ingatlan 35/150-ed része 27 k. 50 f. 
becsárban. A f  11786 hrsz. ingatlan 25/ 
150-ed része 80 k. 80 f. becsárban, a ho
mokbálványosi 978 sz. betétben felvett: 
A I. 456 és 457 hrsz. ingatlan 7a része 
263 korona 67 fillér bécsárban.

Ezen a homokbálványosi 977 számú 
betétben felvett és Lékics Bozsidárt illető 
25/150-ed részének */4 részre és a 978 sz. 
betétben felvett 1 . résznek részre özv. 
Lékics Vazulné javára bekebelezett élet- 
hosszigani haszonélvezeti jog ezen árverés 
által nem érintrlik.
2. Ezen nyilvános árverés Homokb. köz
ségházánál 1914 évi m á r c i u s  hó 
18 napjának d. e. 9 orakor fog megtartat- 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokb. 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 kíldáltásiár 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 
Ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz ígérete figyelmen kivül 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- 
mi/ott 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 31 - én.
Kapp s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül.

Luiusz János, kir. telekkönyvvezető.


