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találtr, h^gy az iszákosoknak 57
gyem eke között 12 nem volt élet
képes és a szülés után csakhamar
meghalt, 36 volt elmebeteg, hülye,
nyavalyatörés, süketnéma és testi
nyomorék, közöttük 29 kifejezetten
elmebeteg és csak 9 normális. A jó
zan szülők 61 gyermeke közül 5 nem
volt életképes, 4 elmebeteg, 2 testi
nyomorék, 50 volt normális. Bunge
az élettan hírneves tudósa pedig azt
találta, hogy ha az atya iszákos volt
úgy lánya elveszti azt a képességet,
hogy gyermekét szoptatni tudja és
ez a képesség aztán jóformán minden
következő nemzedék számára elve
szett. A szoptatási képtelenség nem
egyedülálló jelenség. Az elfajulásnak
több egyébb tünetével társul, külö
nösen a tuberculosis, idegbajok stb.
betegségekkel szemben való ellentállási képesség csökkenése. A gyer
mekek rosszul tápláltatnak, igy foko
zódik az elfajulás nemzedékről-nem
zedékre és végül az egész nemnek
j végtelen nyomorúságához s pusztu
| lásához vezet. Tény az, hogy az al
| kohol rendszeres élvezete gyengíti
; az egyén szervezetét, csökkenti szel
, lemi és testi munkaképességét,

ellenállóképességét fertőző betegsé
gekkel szemben, közvetlenül ез köz
vetve megbetegedésekre vezet, fo
kozza a halandóságot, csökkenti a
születési arányszámot v.. ezzel egyik
legfőbb tényezője lesz a faj élkorcsosulásának. Forel szerint az alko
hol megrontja a csírasejteket és ez
a blastophoricus hatás teszi az alko
holt a degeneráció egyik legfőbb
tényezőjévé. Az alkoholizmust évszá
zados clőitéleték, a legönzőbb anyagi
érdekek, tévhitek és babonák tart
ják fenn s az ivási szokások gondos
kodnak róla, hogy az alkohol élvezet
elterjedt legyen.
Külföldön nemcsak az állam
gondoskodik az alkoholfogyasztás
korlátozásáról, hanem az egyes vál
lalatok is támogatják ezt a törekvést.
Például a mecklenburg - sckwerini
vasút igazgatósága körlevelet intézett
a vasúti állomások vendéglőseihez
amelyben meghagyja, hogy egy üveg
szódavíz ára, mégha egynegyed liter
nél több is lenne, 10 pf - nél maga
sabb nem lehet. Citromosviz egyne
gyedliteres poharankint 15, kis üve
gekben 2° pf - ért árusítható. Ahol
a vonaton sört árusítanak, ott egyut-

Péter elutazik.

ber, valósággal jégbehiitött temperamentumu, csendes és szolid, magához falu
illenék Péter . . .
— Lehet, hogy igaza van, sőt bizo
nyára igaza van. De kérem, higye el, hogy
az én utázaim nem jelentősek, nem is ér
demlik meg, hogy probléma tárgyát ké
pezzék.
— Most megint a szokásos szerény
ség bsszél magából. Lássa rosszul teszi,
hogy nem mond el mindent. Maga
valamit elhallgat. Magát valami űzi, ker
geti, valami emlék, valami fájó emlék .. .
Nézze nekem elmondhatja . . . én tudom,
hogy maga mélységesen érez és gondol
kozik, s a szokásos bon-mókkal. apró tár
salgási udvariasságokkal, és sablonos ked
vességekkel önmagát akarja elrejteni, mert
igy parancsolja ezt a jóizlése, amely tiltja
attól, hogy maga a csendes, finom fáj
dalmait felfedje. Nézze . . . én úgy sze
retném, ha meggyónna nekem . . . én
megérteném . . . talán meg is vigasztal
nám . . .

— Egyes szám ára: 20 fillér. —

Védekezés az alkohol ellen.
Megnehezelt az idők járása
feleltünk. Szatmárban az ottani gaz
dasági egyesület Ilosvay Aladár alis
pán javaslatára feliratot intézett a
kormányhoz, hogy legalább a nehéz
viszonyok és inségidő tartamára ren
delje el a kocsmák vasárnapi bezá
rását. Az egyesület egyúttal körleve
let intézett az összes vármegyei
egyesületekhez, hasonló állásfoglalás
végett.
Hogy ennek az állásfoglalásnak
fontosságát felismerjük, vessünk egy
pillantást az alkohol-kísérletek tudo
mányos eredményeire.
A szeszes italok felszívódva, a
szervezetbe jutnak és minthogy az
alkohol protoplasma - méreg, megtá
madja a sejteket, amelyek annál
nagyobb kárt szenvednek az alkohol
hatása alatt, minél érzékenyebbek
sejtjeink - úgymint az agy - és ideg
sejtek, továbbá az emberi szaporo
dást eszközlő csirasejtek - károsodnak leginkább az alkohol rendszeres
élvezete folytán. Demme berni egyetérni tanár 10 iszákos és 10 józan
szülő gyermekét figyelte meg. Azt

^
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Elment messze.
Elment messze a szép szőke lányka,
Hejу akinek nem lelek nyomára;
Elbúcsúzott minden nélkül
Csók se csattant el emlékül,
Csak a csodás szemepárja
Mondtaу hogy mi utoljára
Láttuk akkor egymást . . .
Elment messze a szép szőke lányka,
Úgy teszek én mintha nem is fájna.
Eltitkolom szivem у у ászátу
De a rigók azt nótázzák,
Hogy ott a vén fűzfa mentén
Lettem árva, lettem szegény —
Egész életemre.

Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:

O b e r l ü u t c r R ó b e r t n é könyvnyomdája, Kevevára.

Alkonyi fényben fürdőit a kert, tün
döklő sárga trónusok ragyogtak a horizont
fölött. Enyhe nyáresti levegő simogatott
körül mindent s a túlsó nyaralósor felől
hangok szűrődtek feléjük: valaki mosolyI gó, kedves dalokat zongorázott.
Akkor a verandán megkérdezte a
I lány Pétert: — Mondja nem jobb itt ? Nézze
milyen szép ez: a kedves nyaralók, a falú
harmóniája. És maga mégis inkább utaz
ni megy! Hisszen annyit csatangolt már
életében . . . Próbáljon maradni egy kis
sé ! Nem is tudom megérteni, hogyan érzi
magát jól a folytonos utazásban. Mégha
3 vagy 400 évvel ezelőtt a látni vágy ás
folytonos vándorlásra serkentette volna,
elég naiv ludnék lenni és megbecsülném
az életmódját. De igy? Hiszen még csak
azt sem mondhatom, hogy a szenvedélye
kergeti végig a világon, mert magának
nincsenek szenvedélyei. Maga szenvedélytelenül megtestesült kedves, korrekt em-
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1908-ban Karinthiában 48 halál
tál szódavizet és tejet is kell árusí
tani. A nagyobb állomások vendég esetet mutattak ki alkoholizmus kö
lőseinek még más alkoholellenes vetkeztéken. A leginkább szegény
italokat is kell árusítani: pomrilt és néposztályhoz tartozó alkoholisták
■almapezsgőt 15 pf-ért üvegjét, gyü átlagos életkora 49 év volt és átlag
mölcsöt mérsékelt áron. Mindezeket 15*3 évig hódoltak az ivásnak. Mind
kínálni is kell. A vasúti alkalmazot a 48 férfi volt, köztük 24 kizárólag
taknak és munkásoknak az alkohol- pálinkát ivott.
Az 1903 - ban elhaltak számához
mentes italokat feleáron, az ételeket
legfőlebb háromnegyed árban kell (8898) arányitva az alkoholizmus
adni, mig az alkoholtartalmú italok következtében elhaltak számaránya
nál nem jár ármérséklés. (Társadal 5. 4. .. minden 1000.000 ember kö
mi muzeum Értesítője 1910 2 szám.) zül alkoholizmusban elhalt 13. 1 (az
Külföldön hivatalos statisztikát országos elmegyógyintézetben elhalt
vezetnek az iszákosokról. így Alsó- 11.2 alkoholistát ide nem számítva.)
Nálunk az állam semmit sem
ausztriában a helytartóság statisztikai
adatai szerint 1909-ben a notorikus tesz ebben az ügyben, mert mono
iszákosok száma Bécsben 2494 volt, póliumjövedelmét csökkentené, pedig
ezek közül 2221 férfi, 270 nő. Ezek a jövedelem csökkenés csak látszó
közül szegényházban élt 152 kórház lagos volna, behozná azt százféle mó
ban 721, elmegyógyintézetben 208. don az erkölcsileg magasabb fo
Egy vagy több Ízben 1127 volt el kon álló munkaképesebb polgáraival,
megyógyintézeti ápolás alatt, csend akiket úgy nyerne, hogy megakadá
háborító volt, vagy közbotrány oko lyozza a tömeges alkoholfogyasztást.
zott 1311, megbüntettetett 878. közsegélyezésére szorult 231. nőtlen
h í r e k .
999, 20 éven alul 10 volt, foglalko
— Kinevezés. A földmivelésügyi m.
zás szerint 1298 volt ipari segédmun
miniszter P e t г у Zsigmond kincstári
kás, 199 pedig kereskedelmi vagy kir.
telepkezelőt valóságos tisztartóvá nevezte
forgalmi vállalatoknál volt kisegítő ki és ennek megfelelőleg magasabb fize
munkás. A vidéken 821 szokványos tési osztályba soroztát.
= Halálozás. Az elmúlt hétfőn hunyt
ivót tartottak nyilván, ezek közül 14
n ő ; 43 volt már elmegyógyintézet el hosszas szenvedés után Riedt Sándor
bankhivatalnok 44-éves korában. Az
ben, közbotrányt okozott 352, meg volt
elhunyt a „Temeskubini takarékpénztár“ büntettetett 152, közsegélyben része részvénytársaságnál majdnem kezdettől
sült 183. Mezőgazdasági munkás volt fogva főkönyvelő volt s ezen minőségében
228, és pedig a fele önálló gazda, a a bank felvirágzása körül kiváló érdeme
fele pedig segédmunkás, 116 ipari ket szerzett. Kinzó betegségére való tekin
segédmunkás és 88 önálló iparos. tettel az utóbbi időben kénytelen volt
állását elhagyni s azóta nem igen lehetett
134 napszámos, 96 pedig munkake látni. Teljesen visszavonultan élte le hátra
rülő csavargó. Az iszákosoknak több I levő napjait, mígnem a halál szenvedései
től megváltotta. Temetése kedden délután
mint 1/4 része borivó volt.
— Kérem, ismétlem, téved. Ne keres
sen szubtilis dolgokat lelki kulisszáim mö
gött. Higyje el ép oly jelentéktelen ember
vagyok, mint akárki mis.
— Szóval nem bízik bennem. Lássa
ez magától nem szép . . .
Most a nap gróriás reflexe a veran
dán imbolygott s az alkonyi biborfény kokoszoruja köritette a lány fejét, végig sza
ladt dekoltált nyakán és a könnyű csip
kebluzon. Péter mosolyogva itta fel a ked
ves látványt szemeivel, aztán cigarettára
gyújtott és csendesen beszélt:
— Hiszen Magácskának nincs is sem
mi mondanivalóm. A lényegeset megé.tette
a históriából, a n vek úgy sem fontosok. A
dolgok hangulatának immár birtokában
van és ez a fontos. Megért. Nos most
vigasztaljon meg. Bajosan fog menni. Sza
vakkal akar boldogulni ? Gyenge к sz. Lássa,
a maga őszintesége engem is őszinteségre
hangol, különben kérte is, hogy őszinte
legyek. No3, az leszek. Vigaszt uz ember
csak eseményekben talál. Nagy esemé
nyekben talál nagy eseményeket. És a
legmélyebb események azok a csókok és
ölelések, amiket ilyen tizennyolc éves
lányoktól kapunk, mint maga. Tömören
fejeztem ki magam, s attól félek, hogy
oly hirtelen, merészen, brutálisan hat. . .

Érzem, tudom, hogy ilyenkor a szavakat
megfelelő adagolással kellene kezelni, de
lássa, valanti őszinteségi roham ilyen nyers
modorra kényszerít. Lássa, ezt csak azok
kal szemben engedhetjük meg magunknak,
akik hozzánk nagyon-nagyon közel állanak.
Engedje meg, ezt érezzem én is, amikor
magával állok szemben . . .
(— A többit az igen tisztelt olvasók
már úgyis ismerik, azt nem irom le, csak
a motívumait jelzem; bealkonyulás, sok,
sok meleg szin, furulyaszó az országúiról,
félhomály, muzsikáló kósza szellő, elnyo
mott sóhajok, lomha vágyak, vonagló öle
lések, megrázó csókok, amig a mama hivó
hangja meg nem szakítja az idillt. Szótlan
vacsora, csöndes buesuzás, titkos, megértő
kézszoritás.)
Aztán Péter továbbutazott. Az éjféli
gyors elvitte, valamerre Pétervár felé, a
muszkák hazájába* És ha Önök azt hiszszik, hogy Péter tényleg az utazás máni
ákusa, hogy most itt hagy egy lányt, aki
szereti és akit szeret, hogy pompás, visszaválthatatlan napokat szakit szét, —
akkor megsúgjuk, hogy Péter okosan cse
lekedett, Péternek el kellett utaznia —
mert Péter kávéügynök volt, utazó a kávé
és thea brancheban.

1913. február 2.
4 órakor volt az ágostai evangélikus val
lás szertartásai szerint. A halottas háznál
is, meg a temetőben is Wa lrabenstein ho
mokos! lelkész szép és megható beszédet
mondott.

= A vöröskeresztegylct közgyűlése.

A helybeli vöröskereszt f. év január hó
30 - án d. u. 4 órakor a községháza ta
nácstermében tartotta évi közgyűlését Dr.
Reichel Frigyes elnöklete alatt. Jelen vol
tak : Deszpenics Áronné, Dr. Gehlner Jenőné, Szmollény Károlyné, Kuna Jenőné,
Danes Gyuláné, Uzv. Stefanovics Györgyné, Nikolics Jánosné, Mártonfy Franciska,
Pilát Jánosné.
Dr. Klein József, Pinkú Kornél, Steinwasser Ernő, Pribis Ödön, Nica Péter, Petry
Zsigmond, Kuna Jenő, Theodorovics György
Engler Lajos, Hajdú János, Wenner Mik
lós Wenner Ferenc, Danes Gyula, és Tőry
Rezső. A kisorolt választmányi tagsági
helyekre ismét a régieket választották meg.
A hölgyek közül Dr. Bartulov Gáspárné,
Hübsch Jánosné, Dr. Klein Józsefné, és
Özv. Stefanovics Györgyné; az urak közül
pedig Dr. Klein József, Nica Péter, Pinkú
Kornél és Wenner Miklós választattak meg
újból.
Steinwasser Ernő pénztáros jelentése
szerint a költségelőirányzat 373.52 K. Az
előbbi pénztárosnak Sulyok Taksonynak
a felmentvény megadatott, miután Engler
Lajos és Dr. Lekits Illés által a számadások
rendben találtattak.
Elhatároza'ott továbbá egy ápolónői
tanfolyam tartása, amelyre minél több
résztvevőt óhajt az egylet megnyerni. Elő
adó valószínűleg valamelyik helybeli or
vos lesz.
A miskolezi vöröskereszt egylet át
irata pártolólag tudomásul vétetik az ab
ban foglaltaknak teljes magáévátételével.
Miután a közgyűlés tárgysorozata kimerült,
elnök a közgyűlést bezárja és felkéri hi
telesítők ül Theodorovics Györgyöt és Wen
ner Miklóst.
A közgyűlést választmányi ülés kö
vette, amelynek egyetlen fontosabb tárgya
a társelnöknő választása volt. A közgyűlés
közfelkiáltással Kuna Jenőné úrhölgyet
választotta meg ezen tisztségre. Elhatároz
tatott továbbá, hogy a nagy bojt folya
mán egy mulatságot rendeznek. A részle
letek megbeszélése egy külön értekezlet
elé tartozik.
— Alkohol ellenes nap. A kevevárai közs. iskolák „Alkohol ellenes nap“jának isk. ünnepélye f. é. febr. hó 3-án
d. e. 8 órakor a sarki isk. épületben a
következő tárgysorozattal lesz megtartva.
1. Hymnus énekli a tanuló ifjúság.
2. „Alkohol c. felolvasás. Tartja Wenner
Miklós isk. igazgató. 3. „Óvakodjunk a
szeszes italoktól“ c. falitáblának leírása
(képleirás). Tartja: Prebek B. Valéria
tanítónő 4. Az emberi test nemesebb szerveinek tönkretétele a szeszes italok élve
zetéből kifolyólag összehasonlítást téve
(szemléltető képeink igénybevételével) a
józan és iszákos ember nemesebb szervei
közt (s z ív , gyomor, vese iná) Tartja : Mül
ler Bela tanító. 5. Növendékeink fogadal
ma, hogy a szeszes italok élvezésétől tar
tózkodni fognak. Az igazgatóság ez utón
községünk polgárságát
tiszteletteljesen
meghívja.
----emuul
szombaton volt a helybeli amatőregylet
szokásos évi táncmulatsága a Hoffmann
szállodában. Mint lapunk múltkori számá
ban is jeleztük, az érdeklődés nagy volt
s így a mulatság kimenetele is jó volt. A
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Árverési hirdetmény.
Alulírott b’rósági végrahajtó az 1881
LX. t. c. 102 §-a értelmében énnél köz
hírré tesz, hogy a bpesti kir. jbiroság 1912
Sp. Ili. 1496/2 sz. végzése következtében
Gróf Keglevics István utódajavára 155 k.
67 f. tőke ennek 1911 szept. 28-t'1 járó
5% kamata és 43 kor. 20 f. költségek.
2. Szemere és György cég javára 82
kor. tőke ennek 1912 április 1-től járó 50/°
kamata és 35 kor. 20 fill, költség.
3. Gölsdorf Károly javára 97 korona
tőke ennek 1912 julius 31-től járó 50/°
kamata és 26 kor. 90 fill, költség.
4. Schwarz Ármin javára 286 kor.
58 fill, tőke ennek 1912 aug. 21-től járó
50/° kamatata és 136 kor. 30 fill, költség.
5. Sigmund Deucht cég javára 52 k.
tőke ennek 1911 december 23-tól járó 6%
kamata és 3 k. 73 fül. költség.
6. Giosz D. javára 52 kor. 25 fillér
tőke ennek 1912 május 4-től járó 5% ka
mata és 25 kor. 70 f. költség.
7. Engelshoffer Comp. cég javára 68
kor. 75 f. tőke ennek 1912 február 4-től
járó 6% kamata és 20 korona költség.
8. Turul cég javára 71 kor. 60 fillér
tőke ennek 1912 április 13-től járó 5%
kamata és 28 kor. 70 f. költség.
9. Kellner Miksa cég javára 1000 k.
tőke ennek 1912 ápr. 10-től jóró % kama
ta és 92 kor. 20 f. és 39 kor. 40 f. foganatositási költség erejéig 1912 október 16
és következő napjáin foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján le és felül foglalt
és 3336 koronára becsült következő ingó
ságok : u. m. lovak, kocsi, szerszám, bolti
áruk, állványok, italok szikvízgyártó ké
szülék és üvegek nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1912 évi 767. 807 857 1031.
908. 981 és 676/1 számú végzésai folytán
Kevevárán alperes házánál és üzlethelyiség
ben leendő megtartására 1913 évi február
hó 10 napj. d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c.
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize
tés mellett 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 18S1. évi LX. t.-c. 120 §.
értelmében ezek javára is elrendeltetik
Kevevára 1913 évi jan. hó 26 napján.
Gurits Laj. kir. bir. végrehajtó
1225/1912 végr. sz lm.

árverési hirdetmény
Aluli:ott bírósági végrehaj’ó az 1881
évi LX. t. c. 102 §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já
rásbíróságnak 1912 évi Sp. I. 589/9 számú
végzése következtében Dr. Abonyi Henrik
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt
Kreczuly György omlódi lakos javara homokbálványosi lakos ellen 10? к• s l ó 
erejéig 1912 évi december ho 3-an foga
natosított kielégítés végrehajtás utján leés felülfoglalt és 720 kor. becsült követ
kező ingóságok u. m. kukorica nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kevevarai kir. ja-
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rásbiróság 1912 évi V. 1002/1 sz. végzése
folytán 107 kor. tőkekövetelés ennnek 1912
évi augusztus hó 30 napjától járó 5% ka
mata és eddig összesen 54 kor 21 fillér
bén biróillag már megállapított költségek
erejéig alperes homokbálv. lakásán leendő
megtartására 1913 évi február hó 7 napján
d. u. 3 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
azok .a kielégítési jogot nyertek volna,
ezen árverés az LX. t. c. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.
Kevevára 1913 évi jan. hó 26-án.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

146§-a értelmében kisk. Barbu Pérsza,
Mária és Paraszkéva homokosi lakósok
ellen a ftemplomi kir. törvényszék terü
letén fekvő Homokos községben és a
homokosi 1075 sz. betétben felt.:
A I. 1261 hrsz. Ház 571 öisz. a udral a beltelekben 253 n.-öl és 1262 hrsz.
Kert a beltelekben 168 n.-öl 771 kor. 10
fill: becsárban. A II. 1263 hrsz. Kert a
beltelekben 391 n.-öl 1264 hrsz. Kert a
beltelekben 168 n.-öl és 1265 hrsz. Ház
570 öisz. a udvarral a beltelekben 253
n.-öl 1111 kor. becsárban.
A *j* 6360 hrsz. Szántó az Orlováti
rétek dűlőben 1 hold 219 n.-öl 112 kor.
20 fill, becsárban, mint az utóajánlattevő
által ígért összegben az árverést Frei
Mátyás, Barbu Péter homokosi és Bozsin
Triju Petrei lakosok utóajánlata következ
tében az árverést elrendeli s ezt valamint
ennek feltételeit a következőkben teszi
közzé:
A nyilvános árverés Homokos köz
1202/912 végr. szám.
ségházánál 1913 évi Február hó 8 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen
Árverési hirdetmény.
árverési feltételek mellett melyek ügy a
tlkvi hivatalban mint Homokos község
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 házánál a hivatalos órák alatt bárki által
évi LX. t.-cz. 102 §- értelmében ezennel megtekinthetők.
közhírré teszi, hogy a Budapssti VI. kor.
1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
kir. járásbíróságnak 1912 évi Sp. XIV.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron
1352/2 számú végzése következtében Dr.
Franki Sándor kevevárai lakos ügyvéd ál alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz
tal képviselt Cirka József bpesti bej. cég nak az
ingatlan becsárának 10 % -át kész
javára kevevárai lakos e'.lsn 397 kor. 95 pénzben vagy ovad ékképes értékpapírban
fillér s jár. erejéig 1912 évi November letenni.
hó 29 - én foganatosított kielégítési végre
4. Az utóajánlattevő az árverésnél
hajtás utján le - és felülfoglalt és 2710 kor.
becsült következő ingóságok u. m. tehén meg nem jelenik.
5. Ha az árverésen az utóajánlatnál
és sertések nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a kevevárai kir. já nagyobb ígéret nem tétetik az ingatlanok
rásbíróságnak 1912-ik évi 970/1 számú az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
végzése folytán 397 kor. 95 fill, tőkeköve níttatnak.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
telés, ennek 1912 évi május hó 1 napjá
tól járó 5°/0 kamatai, és eddig öszesen köteles nyomban a bánatpénzt az általa
71 kor. 10 fill.-ben biróilag már megálla ígért megfelelő vagyis 10% -ra kiegészí
pított költs, erejéig, alperes lakásán leendő teni ha eme kötelezettségének eleget nem
megtartására 1913 évi február hó 4 tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával
napjának délelöti 9 órájakor határidőül és kizárásával az árverés nyomban foly
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók tatódik.
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg
7. Az újabb árverés költségeit a vevő
hogy az érintett ingóságok az 1881 év, köteles fizetni az ígért vételáron felül.
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz8. Vevő köteles a vételárat két
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek egyenlő részletben és pedig az elsőt az
szükség esetén becsáron alól is elfognakadat árverés jogerőre emelkerésétől számított
Amennyiben az elárverezendő ingó 15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptól
ságokat mások is le és felülfoglaltatták számított 45 nap alatt mindenegyes vételés azok kielégítési jogot nyertek volna, ári részlet az árverés napjától járó 5°/0
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 § kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
hivatalnál lefizetni.
A bánatpénz az utolsó részletben
Kevevára 1913 évi jan. hó 22-én.
számittatik be.
Orsó János, kir. bir. végr.
Kevevárán 1912 évi december hó 3-án
Hajdú s. k. kir. albiró.
9238/1912 tlkvi szám.
A kiadmány hiteléül:
Novákov Zsivánov, kisk. Barbu Pérsza, Mária és Paraszkéva elleni ügyében
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
hozott P. 2178/1 1912 sz. II. bírói végzés.

VÉGZÉS.

„Styria-Universal“
Kötőgépek

Ezen II. bírói végzés az érdekelt
felekkel közöltetik egyben kibocsáttatik
alábbi ujabbi utóajánlati

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság Novákov Zsiva homokosi lakos
javára 1000 kor. tőke és jár. és még fel
merülendő költségek kielégítése végett
az 1881 évi LX. t. ez. 144 és 187 és az
1908 évi XLI. t. ez. 27§-ai alapján és a
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megmunkálnak f i n o m és
v a s t a g s z á l ú pamutot

u g y a nazon gépen.

Árjegyzék ingyen.

Részletfizetésre is

5 - i > Styria-kötögépgyár Graz III.
Képviselők kerestetnek.

191?. február 2.
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I. 3952 hrsz. Rét 1 hold 652 n.-öl
közönség szép számmal vett részt, zsúfolt a piano részletek és ezeknek fokozatos 3953 A
hrsz. Rét 990 n.-öl Petricza gréda
ságról azonban nem lehetett szó.^ Éjféli erősítése olyan precizitással adattak elő, dűlőben
80 kor. becsárban.
szünetig szakadatlanul táncolt az ifjúság. amelyek egy ilyen intelligensebb eleme
A f 1449 hrsz. Szántó Iza szela dű
A táncosoknak ugyancsak ki kellett ten- kei nélkülöző dalárdának feltétlen dicsére
lőben 1 hold 1169 n.-öl 275 kor. becsárb.
niök magukért, mert a táncosnők száma tére válnak.
A f 1669 hrsz. Szántó Jozdana dű
Az elismerés nem is maradt el, mert
az övékénél jóval nagyobb volt. Szünet
alatt tombola volt. A tombolát Eenderla a közönség minden számot meg ujrázta- lőben 1 hold 978 n.-öl 195 kor. becsárban.
A t 2777 hrsz. Szántó a Dulyaka
József adófőtiszt nyerte meg. Szünet után tott. Egyszóval minden nagyon jó volt.
= Az Est. Az újévben is a régi ma dűlőben 1 hold 1158 n.-öl 165 kor. becs.
friss kedvvel újból megkezdődött a tánc,
A t 2892 hrsz. Szántó a Vodapjav
amely a reggeli órákig tartott. Az egylet rad. Mert ré ri dolog az, hogy Az Est
a sikerrel meg lehet elégedve, mert körül formáiban, hangjában cikkeinek megírás dűlőben 1 hold 1429 n.-öl 181 kor. becs.
Ezen ingatlanokra 62 alatt Vlaskovics
ban egészen új, régi dolog az, hogy új
belül 100 korona tiszta haszon maradt.
vért, új bátorságot, új levegőt hozott a javára bekebelezett élethessziglani haszonA jelen volt hölgyek névsora.
Asszonyok: Bogdanovics Dusánné, magyar hirlapirásba. Két és fél éve él élvezeti ezen árverés által nem érintetik.
Ha azonban a fennti ingatlanokért
Brock Ernőné, Danes Gyuláné, Dornstäd csak, és mindenki úgy érzi, hogy régi ba
ter Mártonná, Enderla Józsetné, Friedrich rátja, mert régi inegtántorithatlan a tisz a fenti szolgalmi jogot megelőző teherté
Jánosné, Imrei Istvánná, Julius Károlyné, tessége, a becsületé. Régi az a törekvése, tel fedezésére szükséges s ezennel 3400
Hajdú Jánosné, Kapp Jánosné, Kotorács hogy a legjobb írókkal a legjobbat írassa kor. megállapított vételár meg nem Ígér
Miklósné (Gálya) Kuhn Ferencné, Nikolics és hogy minden új dolognál Az Est le teinek az árverés nyomban hatálytalanná
Miklósné, Pinkú Kornélné, Petry Zsigmond- gyen a legelső. Régi erejével küzd ezen válik és az ingatlanok az 1881 évi LX.
né, Paull Sándorné, Dr. Rediger Aladárné, túl is új eszmékért, mindenütt ott lesz, t. ez. 163 § -a értelmében a fenti szolgal
Szmollény Károlyné, Özv. Stefanovicsné, ahonnan hirt akar hallani a világ. Politi mi jog nélkül fognak nyomban elárverezÖzv. Török Gyuláné, Tolovics Zvoiniinir- kai, társadalom, színház, sport, az élet tetni.
ezer megnyilatkozása mind a legkitűnőbb
2. Ezen nyilvános árverés G á l y a
né.
Leányok: Alexics N. (Pancsova) riportokban él Az Est hasábjain. Magyar községházánál 1913 évi február hő 14-ik
Friedrich Vilma, (Varjas) Illeg Ilonka (Oro- lap, melyet forrásul hásznál az egész világ napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni
vicza) Hoffmann Emma, Hoffmann Tercsi sajtó, mert Az Est munkatársai bejárják jelen árverési feltételek mellett, melyek
és Minka (Nagykárolyfalva), Kotorács Me az egész világot és együtt jelennek meg úgy a tlkvi hivatalban mint Gálya köz
lánia (Gálya,) Klein Tutus, Pál Zsazsa mindenütt az eseményekkel. Áldozatkész ségházánál a hivatalos órák alatt bárki
(Detrehem), Szűcs Vilma, Stefanovics Mára, ségé határtalan, eltejedése példátlan.
árverés által megtekinthetők.
Olvasóinknak ha lapunkra hivatkoz
Wenner Kriszti.
3. A kikiáltási ár a becsár
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
= Választmányi gyűlés. A kevevárai nak, Az Est kiadóhivatala (Budapest VII.
kaszinó választmánya f. évi január hó 31. Erzsébet-körút 20) szívesen küld mutat íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
ványszámot.
Előfizetést
elfogad
bármely
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül
választmányi gyűlést tartott, amelyen Dr.
Klein József elnökölt. Jelen voltak még postahivatal. Előfizetési ár egész évre 18. az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok
korona.
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok
Pinku Kornél titkár, Müller Béla jegyző
pedig a kikiáltásiéi*
kétharmadánál
Hajdú János háznagy, Szmollény Károly
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.
pénztárnok és Wenner Ferenc könyvtáros
5. Árverezni szándékozók tartoznak
mint egyleti tisztviselők, továbbá Dr. Baraz ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
tulov Gáspár, Dr. Bozseszky Milán, Cser
Mindazoknak,
akik
boldogult
felejt
mák Vilmos, Engler Lajos, Geiger Antal, hetetlen halottunk Riedt Sándor temetésén ben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
Dr. Lekits Illés, Dr. Reichel Frigyes és részt
vettek és akik igaz emberbaráti rész
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
Salamon Annin választmányi tagok. A vétüket,
akár
írásban
akár
szóval
kifejez
tagok sorából kilépés, elhalálozás és elköltö- ték, vagy pedig más irányban támogattak, köteles nyomban a bánatpénzt az általa
ész folytán tői ültettek : Paull János, Brock ezúttal hálás szívből eredő köszönetlinket ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegészí
Illés, Dr. Korek Aurél, Kassay Pál, Dr.
teni ha eme kötelezettségének eleget nem
ki. Pótolhatatlan vesztesség ért tesz
ígérete figyelmen kívül hagyásával és
Levin Géza, Nikolics Szvetiszláv, Riedt fejezzük
bennünket,
de
meg
kell
nyugodnunk
az
Sándor és Spiller Jenő. Uj tagul felvéte
kizárásával az árverés nyomban folytatódik.
Ur
kifürkészhetetlen
szent
akarátában.
tett Rediger Zoltán t. szolgabiro. Több Azért őszinte szívből még egyszer köszön
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
apró belügy elintézése után a gyűlés vé jük az irántunk tanúsított részvétet.
részletben és pedig az elsőt az árverés
get ért.
jogerőre emelkedése után számított 15 nap
Kevevára 1913 febr. hó 2 -én.
— A szerb dalárda mulatsága. Azt
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
hisszük, hogy az idei farsangnak legjob
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
A gyászban visszamaradtak.
ban látogatott, anyagilag és erkölcsileg is
ári részlet után az árverés napjától járó
a legjobban sikerült mulatsága ez volt. A 9383/1812 tlkvi szám.
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir.
Központi szálloda nagy terme zsufolodásig
adóhivatalnál lefizetni.
megtelt közönséggel és a sok kipirult arcú I
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
Árverési
hirdetményi
kivonat.
leányon látszott a táncolni akarás hő vá
terhelő és az árverés napjától esedékes
gya. A műsor rövid volt s igy csakhamar
A kevevárai kir. járásbíróság mint adókat és illetékeket viselni és az ingat
alkalom nyílt, hogy a fiatalság odajövetele tlkvi hatóság az oraviczai takarékpénztár lan birtokába az árverés jogerőre emel
igazi okának a táncnak bóditó karjaiba végrehajtatónak javára Vlaskovics Lyuko- kedésekor lép.
dobja magát. Az alkalmat alaposan ki is mir és Rajkovics Lyubomirné szül. Slivo8. A tulajdonjog a vételár és kama
használták.
vácski Lyubicza gályái lakósok végrehaj tainak teljes lefizetése után jogerőre javá
A közönségnek nem táncoló része tást szenvedettek ellen 600 kor. tőke en ra hivatalból bekebeleztetni.
meg a műsor élvezetes voltában gyönyör nek 1911 évi január hó 15 napjától járó
Kevevárán 1912 évi dec. hó 9 - én.
ködhetett. Volt egy felolvasás és ejysza- 8% kamata hátr. 10 kor. eddigi ezúttal
va’at Szt. Sebőról, amelyek ennek az egy 22 kor. 30 fill, megállapított valamint a
Hajdú s. k. kir. albiró.
ház és iskolák fejlesztése körül szerzett még felmerülendő költségek nemkiilömben
A kiadmány hiteléül.
hervadhatatlan érdemeit méltatták. A töb a csatlakozás kimondásával Vlaskovics
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.
bi szám csupa énekszám volt, még pedig Lyuboinirt illető 1/2 részére Dr. Abonyi
vegyes karral. Itt egy kicsit meg államink. Henrik javára 49 kor. tőke ennek 1911
Lazíts János karmestest tegnapi produkci évi október hó 31-től járó 5 % kamata
óiért feltétlen dicséret és elismerés illeti és 25 kor. költség kielégítése végett az
meg. Aki tisztábban van azzal, hogy egy 1881 évi L. X. t. ez. 144 és 146 §-ai
ilyen fajta műdalnok, — mint a milyen „A alapján az alább körülirt ingatlanokra az Az Athenaeum Könyvtár és mo
kecskepátor“ című és női szólóval kezdő árverést elrendeli s annak feltételeit a dern könyvtár m egjelent kötetei
dő ének volt — betanítása mennyi fáradsá következőkben teszi közzé:
got, türelmet és jóakaratot igényel, annak
1.
Árverés alá bocsájtatnak a ftemp- nek minden egyes száma az
a legteljesebb elismerés hangján kell nyi lomi kir. törvényszék területén fekvő
latkoznia a karmester arravalóságáról és Gálya község 58 sz. betétben foglalt kö Oberláuter-féle könyv-és papirkereskebuzgalmáról. Az intonálások, a beesések, vetkező ingatlanok:

! Olcsó könyvek !
désben kapható Kevevárán.

1913. február
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5.

oldal.

A Pancsovai Népbank 1912-ik évi XLIV. zárszámadása.
Vagyon._______ Mérleg számla 1912. évi december hó 31-én

Teher.

KORONA-ÉRTÉK__

Egyenként

Készpénz
.
.
.
.
.
7337912
Követelés az oszt. magyar bank girós z á m l á j á n .......................................
6587461 13925373
10176210 62
V á l t ó - t á r c a .......................................
Előlegek
.
.
.
.
.
! 78432—
Jelzálogkölcsönök
.
.
. 3577787 37ц
TÖrlesztéses kölcsönök
.
.
. 63889181 4216589 18
Értékpapírok
.
.
.
.
2108001 75
Szelvények és érinek
. . .
551 43
Közraktár felszereléssel
.
.
.
132126 23
Ingatlanok
.
.
.
.
.
11339422
Intézeti ház
.
.
.
.
.
210000 —
Leltár
.
.
.
.
.
.
4195305
Közraktári előlegek .
.
.
.
14998 76
Jelzálogilag biztosított és fedezett könyvkövetelések .
.
.
.
.
56311498
Automobil és műhely
.
.
.
18000 —
Átmeneti kamatok és tételek és külön
féle v a g y o n .......................................
154777 29
I

KORONA - ÉRI É v

összesen

Egyuiként ! összesen
Részvénytőke .
.
.
.
.
150000o|—
Tartalék-alapok
.
.
.
.
664378 75
Befizetett tőke az új kibocsátásra
.1006808 — 3171186 75
B e t é t e k ................................................. ....................
könyvecskék ellen
.
.
. 635810220
giró- (chek-) számlára .
.
. 1 1 4 3 8 6 29 6472488 49
Visszleszámitott váltók
.
.
.
1438885 _
Engedményezett jelzálog-kölcsönök
. 2790385 —
Engedményezett törlesztéses kölcsönök. 473995 23 3264380 23
Hitelezők
.
.
.
.
.
3141231
Fel nem vett osztalék
.
.
.
990 —
Lombard-kölcsön
.
.
.
.
146000 —
Átmeneti tételek és kamatok
.
.
199831 40
Tiszta nyereség az 1912-ik évben és a
múlt évi áthozat .
.
.
.
242229 06
ij

~~ 17967403 24

I

I

(

’ ~ I m i m 241

I

I

Nyereség- és veszteség-számla 1912. december 31-én.
KORONA-ÉRTÉK

jj

KORONA-ÉRTÉK

TERHEКI

I Egyenként Összesen
J Ö V E D E L M EK?
Egyenként Összesen
Ij
í
'
j!
Tiszti fizetések .
.
.
.
. 109093 70
Nyereség-áthozat a múlt évről .
.
4497 63
Tiszti javadalmazások
.
.
• 20770 — 129863 70 Leszámítolási kamat .
.
.
.
824084 86
Költségek.................................................
“ 26878 54 Kamatok:
Automobil üzemköltségek .
.
.
4831 50
saját értékpapírjaink után .
.
86729 24
Adó
.
.
.
.
.
. |í
38525 25
jelzálog és törlesztéses kölcsönök után 278476 72
Illetékek és tőkekamat adó betétek után .
44277 01
előlegek után
.
.
.
.
713804
Kamatok:.
.
.
.
.
.
különféle kamat bevételek .
.
2912152 401465 52
könyvecskék elleni betétek után . 305411 41
Nyereség:
™
giró- (chek-) számla után
.
. I 7427 01,
Ígérvények, szelvények, ,érmek és
visszleszámitolt váltók után .
. | 270878 27
sorjegyek után . . .
.
.
70039
engedményezett kölcsönök után . 163749 78
Jövedelmek:
az ujkibocsájtásra teljesített tőkebe,
1fi
a kozraktar, ingatlanaink es különfizetés után
.
.
.
.
2681469 7642öl 1b
felek után .
.
.
.
.
11/60 75
Leírás a leltárból és különféle .
.
4277 48 Jutalékok :
.
Tiszta nyereség az 1012-ik évben és a
biztosítási és különféle jutalek
.
12654 55
múlt évi áthozat .
.
.
. j
242229 06
------ -

------

" 7255163 70
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P a n c s ó v á n , 1912 évi december hó 31-én.

~ 1255163 75

A Pancsovai Népbank könyvelősége :
B u ch ter s. k. H a ise r s. k.

Д Pancsovai Népbank igazgatósága.
pancsovai G raff J á n o s P ál s. k.
M ay er K áro ly s. k.
L ö w inger s. k.
D ietz K á ro ly s. k.
B au er s. k.
F ritsc h s. k.

G e o rg iev its s. k.
Golub s. k.
N á d o r s. k.
D r. W ittig sc h la g e r s. k.
S c h e rte r A n tal s. k.
Dr. R o th s. k.

M e g v i z s g á l t a t o t t és h e l y e s n e k t a l á l t a t a t o t t
P a n c s ó v á n , 1913. évi január hó 13-án

A felügyelő bizottság:
S k e rsil J á n o s s. k.

G ra m b e rg s. k.

B eck M. L. s. k.

B arb ierik T itu sz s. k.

L unz A lajos s, k.

с о1(1я,

______________ „К Ё V Е V A R A.“__________ _______________ 1913. február 2.
70^/019 c„/ltn

279/912 tlkvi szám.
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úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára. községházánál a hivatalos órák alatt bárki

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetményi kivonata.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
Iritns ur Dr Franki Sándor kevevárai ügy- évi LX. t. ez. 102 §- a értelmében ezennel
véd ‘í'tal kén viselt Ilics Péter Timot és közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir.
Sziláid Homokbálványosi lakos végrehaj- törvényszéknek 1912 12895 számú vegzetatónak Jovics Jován Homokbálványosi se következtében először, Lazarovics Jalakos végrehajtást szenvedett ellen 1029 nos javár 375 kor. tőke, ennek 1912 okt.
kor árverési vételár tőke, ennek és pedig 15-től jaró 6 % kamata és 153 kor. 4 f.
1600 kor után 1903 évi augusztus hó 4-ig költség.
,
napjától 1907 október 28-ig járó 5 % ka2. a budapesti kir. törvényszék
niata betétbe hélvezés? 213 kor. 62 f. ed- 148527 sz. végzése alapján a Gazdák bizdigi ezúttal 28 kor. 30 fillérben megállá- tositó szövetkezete javára 206 kor. 34 fill,
pitott valamint a még felmerülendő költ- tőke ennek 1911 október 15-től járó 6%
séu-ek kielégítés1 védett az 1881 LX. t.-c. kamata és 63 kor. 95 fill, költség^
^
144 és 146 §-ai alapján az alább körülírt
3. a fehértemplomi kir. törvényszék
ingatlanokra az árvevést elrendeli és en- 1912 évi 11017 számú végzése n apján
nek feltételeit a következőkben teszi közé Laskai Sándor javára 111 kor. 12 fill,
Árverés alá bocsájtatnak a fehértemp- tőke, ennek 1911 április hó 19-től járó
lomi kir. törvényszék területén fekvő Но- 6% kamata és 93 kor. 40 fill, költség,
mokbálványosi község 866, 867 és 3566
4. a kevevárai kir. járásbíróság 1912
sz. betétjében foglalt következő ingatlanok. Sp. II. 408/2 sz. végzésével Jenota testvé1. A homokbálványosi 866 sz. betét- rek javára 42 kor. 30 fill, tőke, ennek
ben felvett: A I. 2154 hrsz, Ház 10 cicz. 1912 augusztus 9-től járó 5% kamata és
a. udvar és gazdasági épülettel a bellelek- 25 kor. 77 fill, költség,
ben és 2155 hrsz. Kert a beltelekben 161
5., kevevárai kir. jbiróság 1912 Sp.
n.-öl fél része 417 korona becsárban.
II. 412/3 sz. végzésével Kacsina Lázár
II. A hbálványüsi 867 sz. betétben javára 200 kor. tőke, ennek 1912 szeptemfelvett: A + 6653 h ez. Szántó a Doline bér 26-tól járó 5% kamata és 136 kor.
dűlőben 937 n.-öl 111 becsárban.
84 fill, költség erejéig székelykevei lakosok
ni. A homokbálv. 3566 sz. betétben ellen 1912 szeptember 25-én foganatost
felvett: A f. 7966 hrsz. Szántó Medrsd tott kielégítési végrehajtás utján le és
160 hrsz. a velikim verováczom dűlőben felülfoglalt és 800 koronára becsült követ1 hold 264 n.-öl 309 kor. becsárban.
kező ingóságok, u. m. ló, hintő, szerszám,
2. Ezen nyilvános árverés Homokbálv zongora és bútorok nyilvános árverésen
1özségházánál 1913 évi március hó 28 eladatnak.
napjának d. e. 9 órakor fog megtartani
Mely árverésnek a kevevárai kir.
jelen árverési feltételek melyek óigy a járásbíróság 1912 V. 965. 904. 746. 737.
tlkvi. hivatalban mint Hbálványos kézség- 745/1 számú végzései folytán Székelykeházánál a hivatalos órák allatt bárki által ven alperesek lakásán leendő megtartásamegtekinthetők.
ra határidőül 1913 évi február hó 10
3. A kikiáltási ár a becsár.
napjának délutáni 3 órája kitüzetik és
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti al,hoz. a venni szándékozók ezennel megingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog- jegyzéssel hivatnak meg, bogy az mgonak adatni azonban a kikiáltási ár kétharf z .V® e/ ’ 4 ^ ' ' , cz' } " ff. / ®

sas

_ r
.
,
5. Árverezni szándékozok tartoznak
az ingatlanok becsárának 10%-át készpénzben vagy óvadékpapirban akiküldött
kezeihez letenni.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénz az általa
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha
eme kötelezettségének eleget nem tesz
ígérete figyelmen kívül hagyásával és kizárásával az árverés folytatódik.
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
részletben és pedig elsőt az árvés jogerőre emelkedésétől számított 15 nup a másodikat ugyanazon naptól számított 45 nap
alatt minden egyes vételári részletután
az árverés napjától számított 5% kamatokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi\ a tálnál lefizetni.
7. Vevő köteles eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetéket viselni és az ingatlan
birtokába az árverés jogerőre emelkedősekor lép.

vara hivatalból bekebelezteíni;
Kevevara 1913 évi jan. h o l 4 - e n
Hajdú János, s. k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.
L,

4. Ezen nyilvános árverésen a fenti
íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak
adatni, azonban a fenti ingatlanok közül
az 1765 és 1766 hrsz. a felvett ingatlanok
a kikiáltási ár felénél a többi ingatianok
pedig a kíkiáltásiár
kétharmadánál
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.
5. Árverezni szándékozók tartoznak
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénzben vagy ovadékképes értékpapírban a
kiküldött kezeihez leteni.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő
köteles nyomban a bánatpénzt az általa
Ígért ár megfelelő vagyis 100/° ra kiegésziteni ha eme kötelezettségének eleget nem
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és
kizárásával az árverés nyomban folytatódik,
Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő
részletben és pedig az elsőt az árverés
jogerőre emelkedése után számított 15 nap
alatt a másodikat ugyanazon naptól számitott 45 nap alatt mindenegyes vételári részlet után az árverés napjától járó
5 % kamatokkal együtt a kevevárai kir.
adóhivatalnál lefizetni.
г
7. Vevő köteles az eladott ingatlant
terhelő és az árverés napjától esedékes
adókat és illetékeket viselni és az ingat
ian birtokába az árverés jogerőre emelkedésekor lép.
8 . A tulajdonjog a vételár és kamatainak teljes lefizetése után jogerőre javára hivatalból bekebeleztetni.
, , 1Q1Q .
,
,
ivevevaran I9lü jan. évi no 19 - en..
Hajdú s. k. kir. albiró.
д . . , . ьч 1д..,
#
^
Dinusz János, kir telekkönyvvezető..
_ _ —
----- --------------------- _
----© л
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ron alul is elfognak adatni.
„
,
.
, __ ,
Kevevara 1913 januar 26 - an.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.
— _______ — __________
278/913 tlkvi szám.
...
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VlSSZarVeFeSI tlirtíetllienVI kivonat.
r
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi
hatóság Dr. Franki Sándor kevevárai ügyvéd által képviselt Mrkobrád Demeterné
Vrengics Danicza végrehajtatónak Mrkobrád Demeter végrehajtást szenvedett ellen 280 kor. tőke és jár. iránti árverési
ügyében Mrkobrád Demeterné szül. VrenDanicza kérelmére Majsztorovics K.
kevevárai lakos késedelmes árverési vevő
ellen az 1881 évi LX. t. ez. 188 §-alapján az aLább körülirt ingatlanokra az árverest elrendeli s annak feltételeit a következődben teszi közzé :
, Arveres alá bocsájtatnak a fehértemplomi kir. törvényszék területén fekvő
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I , u ^ m lo u i td j ®8 szavatosság í r é i - |
Ф ... lajtiszta egy es kétéves gazdag ф
® gyokerzetuszokvanyminoségü fásolt- ф
ф Anyaimat a legjobb bor- és cseme- Ф
Ф
АП‘ K°z°tbik „Kreácza“ (Bá- X
f nat! Rizling) a legkitűnőbbnek bízó- J
S? ^У11] es геп(1к^ш botermő borszőlő ф
5? e? »Muscat Csabatgyönge“ a legko- J
ф rabban erő csemegeszőlő. Ezenkívül 5
Ф Ripária Portális és Rupeslris-Monti- ф
^ cola sima és gyökeres alany vesszők ff)
ф a legjutányosabb árak mellett.
®
^ n lő /J tv á m rb la n “
1
|
^ S3 Tulajdonos: Schmiedt Mátyás G3 •
%
BOGÁROS (Toron Iái т е ф-vp I
S
©
t
•
.
3 ennomve.
<&
.

_____
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Olaszországi szegfű

186 n.-öl és 935 hrsz. Ház“ ö fé ‘ e S I ^ és különböző szillű R Ó Z S A
udvarral 239 n.-öl 2570 kor. becsárban.
.. 2. Ezen nyilvános árverés Kevevára
Vtisál naponkint
napjának d. u. 3 óra^kor^fo^megtertaVni
NÍi(0 lÍCS MíkíÓS fÜSZ6 rk6 r6Sl(6d6Sében
jelen árverési feltételek mellett, melyek___________ olcsó áron kapható.
Nyomatott Oberläuter-télé könyvnyomdában, Kevevára.
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