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A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA„ 
szerkesztőségére intézendők.

Kisiparunk fejlődése.
Mielőtt ezen — még vajmi rit

kán és kevésbé bolygatott — kérdés 
részletes fejtegetésébe bocsátkoznék, 
tekintsünk végig helyi - társadalmun- 

Kg  kortL vegyük vizsgálódásra annak egyes 
osztályait és sajnosán mit kell ta
pasztalnunk ?

Azt látjuk, hogy társadalmunk 
szorosabban vett intelligens osztá
lyai sorában, éppen azon osztály — 
a melynek természetszerűleg, hala
dásunk szilárdabb és megrendithe- 
tetlenebb megalapozása céljából, de 
legfőképen közös jövőnk bisztositása, 
községünk felvirágzása érdekében el
sajátítandó tapasztalatok, ismeretek 
és magasabb műveltségnek itthoni 
tőkésitése végett hiányoznia nem is 
szabadna — nincs képviselve. Ezen 
osztály a kisiparosok osztálya.

Kérdezzük meg önmagunkat, mi 
ennek az oka?

Elmélkedve ezen kérdés fölött, 
csakhamar meg fogjuk találni a helyes 
és jogos feleletet.

Ha kisiparosaink nagy része vissza
tekint a múltba, s felidézik gyermek-

s fiatalabb éveiket,azon éveket a midőn 
alkalmuk nyilott, s talán tehetségük 
volt, — mint a szorgalmas méhecs
kének virágos tavasszal a gyűjtésre, 
ha mérlegelik azt, miként használták 
fel éltük tavaszát, mit és mennyit 
gyűjtöttek, hogy őrizték meg a gyűj
tött kincset, mimódon: avagy tőké
sítették e egyáltalában azt, ^szemük 
előtt lebegett-e elv gyanánt azon 
szilárd elhatározás, hogy testük fej
lődésével párhuzamban szellemüket 
illetőleg lelkűket is művelik ? azon 
szomorú tudatra fognak ébredni, hogy 
e tekintetben bizony sok a pótolni, 
való.

A test és a szellem, mint egy
mástól elválaszthatatlan két tényező
nek kölcsönös fejlődése hatalmas 
dillemaként lebeg kisiparos-osztályunk 
szeme előtt.

Ezek együttes fejlődésének szük
ségességéről egyáltalában meggyő
ződve nincsenek, sőt mig egyikének 
avagy másikának fejlődése figyelmü
ket hidegen hagyja, addig egyik té
nyező előtérbe nyomulása a másik 
elsatnyulását okozza.

Sajnos azonban, hogy e kérdés

sel kisiparosaink nagy része nem 
foglalkozik, szerintük iparuk üzésé- 
hez elég a testi fejlettség, kéz-ügyes
ség s emellett még nyomorék is le
het, de a szellemi kiválóság nem fel
tétlenül szükséges.

Már a régi görögök és rómaiak 
is ismerték, tudták, sőt gyakorlatilag 
is keresztülvíve s nagy súlyt he
lyeztek a testedzésre, de a testtel 
együtt a szellemi-fejlődés is megnyil
vánult náluk.

„Mens sana in corpore sano“ 
Egészséges testben lakik egészséges 
lélek, mondja a latin közmondás. Ъ е 
megforditva is áll ez, mert beteg 
testben a lélek a szellem, szóval a 
pszihikai élet is beteg

Igaz tehát, hogy szellemi, illető
leg lelki fejlődésünk szükségszerűleg 
a testitől van függővé téve, de vi
szont az is bebizonyított tény, hogy 
az ép- egészséges testben a lélek is 
kedélyesen víg, az akarat álhatatósan 
erős s ez által a szellemi élet — a 
mely a társadalom bármely osztályá
nak egy megingathatatlan és beve
hetetlen birtokot jelent, — a modern 
és sokoldalú haladásnak egy oly ha-

T Á R C A .
----—

<5 Y Ó И Á S.

Uram, nem azért vétkeztem,
Hogy nekem nem selyem csak rongy jutott 
Tudom, igazságos vagy és képmásod előtt, 
Alázattal emelek kalapot.
Ajkam panaszra 50ha nem nyílt,
Rogy nehéz a váltamra tett kereszt.
Arra tanítottak mindég;
Csak annak juttatsz tengernyi kint, 
Akiket nagyon szeretsz.
De lásd, Uram,... mikor az ember tömegben 
Hagy néha párom meglelem 
És indulok feléje vágytól megremegve, 
Hogy elmondjam : . . .  vártam...  szeretem; 
Mikor megöli szerelmi vágyam 
A párom arcán látott iszonyat 
5 nekem mind el kell temetnem 
A megálmodott forró csókokat; .

Mikor dermedten meg kell állnom,
Mert eszembe jut, hogy r u t  v a g y o k ;  
. . . Szilaj, vad átok kél a számon . . . 
Aztán. . . az anyám is velem zokog. . .

Dr. F. L.

Bölcső dal . . .
Boldog szerelmem szép gyümölcse,
Édes mosolygó gyermekem.
Lelkemnek álmaim betöltve,
Bölcsődet, hogy rengethetem.
Anyád vagyok én édes kincsem, 
Virrasztók álmaid felett.
Imát küldök az ég Urához 
S az angyal - kar reád nevet.
— Álmodj és álmod legyen oly virágos
Mint pompázó buja rét,
A mely fölött a lepke szálldos 
És a szerelmes lányka lép.

Ma csak mosolygsz, de néma ajkad; 
Megértlek édesem.
Óhajtásod, mit lelked altat:
Itt zsong, csilingel lelkemen.
Betöltőm minden rejtett vágyad,
Oh! csak mosolygj anyádra fel.
Csókkal hintem be rózsás arcod 
S tündér világba viszlek el.
— Álmodj és álmod legyen oly virágos 
Mint a pompázó buja rét,
Amely fölött a lepke szálldos 
És a szerelmes lányka lép.

Majd gögicsélni fogsz szerelmem.
És hívogatod jó anyád.
A lelkemet nálad felejtem, — 
Vigyázzon folyton te reád.
Te lész egyetlen gondolatja 
Hajnal hasadtán, estvelen.
Csillagos éjjel altatóul 
A hold sugarát pengetem.
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talmas eszköze, melyet kisajátítani 
vagy korlátok közzé szoritani nin
csen földi hatalom.

De nézzük már most, hol is ke
resendő haladás ? A haladás elsősor
ban és kizárólagosan ott keresendő 
azaz ott várható, ahol a társadalom 
egyes osztályai, csaknem halál - meg
vetéssel, harmóniában egymással és 
egymás boldogitásáért,— a tudomány 
és művészet minél intenzivebbé té
telét tűzték ki célul, s ez által közös 
hazánk javára s annak felvirágzásáért
— küzdenek.

Feladatunk és hazafias köteles
ségünk tehát az, hogy legjobb tudá
sunk és tehetségünk igénybe véte
lével a művészet egyik legelmara
dottabb ágát, a kisipart felkaroljuk, 
erőre segitsük és ezen örökös pan
gásból kiemeljük.

Miképpen s mily eszközökkel 
történjék ez ? Már a kezdet-kezdeté
nél, az iskolában megtörtént az alap
kő lerakása. Már itt szerzett némi 
alapfogalmat kisiparosunk : iparának 
megismeréséről, történetéről és fej
lődési fokozatáról, most már csak, az a 
teendőnk, hogy ernyedetlen fáradság
gal, odaadó szeretettel, no meg hát
— mi tagadás benne — egy kis jó
akarattal felkaroljuk, buzditsuk kis
iparosainkat. Öntsünk lelket a test
be, mi áltaál igazán kulturális és 
nemes célt szolgálnánk és kisiparo
saink nagyra becsülésére és hálájára 
méltók volnánk.

Miként a vidámság a betegnek,

— Álmodj és álmod legyen oly virágos 
Mint a pompázó buja rét.
Amely fölött a lepke szálldos 
És a szerelmes lányka lép
Aludj babuskám, drága gyöngyöm;
Édes mosolygó gyermekem.
Álmodó lelked szárnyad öltsön 
A mig bölcsődet rengetem,
Szállj, szállj a mennyig s társaiddal 
Mulass, mig tart az édes álom :
S onnan röpülj le keblemre 
Midőn feléd karom kitárom.
— Álmodj és álmod legyen oly virágos 
Mint a pompázó buja rét,
A mely fölött a lepke szálldos 
És a szerelmes lányka lép.

Dr. Récliger Aladár.
A tudomány.

BERKES JÓZSEF.

Mikor az ember a paradicsomi kert 
gyönyörteli, ezerszeres gazdagságában 
l é t r e  ébredt, s mikor először jártatta 
körül tágra nyilt szemeit a zengő, buja 
természeten: már is gondolkodni kezd.Máris 
azon töri eszét, hogy nevet adjon a kö
rötte elterülő világegyetemnek. Nevet akart 
adni a dalos kicsikének, amely csattogva 
szelte az ég azúrját, nevet akart adni a 
feléje mosolygó gyümölcsnek, meiy később

úgy a szellemi élet kisiparosainknak 
valóságos orvosság s ezzel már a 
pszihikai élelük alapját is megvetet- 
tűk.

Képezni kell tehát kisiparosain
kat lévén ez magának az iparnak 
létérdeke és kulturális haladásunk 
jövője-

Csak művelt és szakszemen 
képezett iparos tartja kezében sorsá- 
/ ak gyeplőjét.

Adjunk alkalmat nekik az ön
képzésre; győzzük meg őket arról, 
hogy ehhez nem szükségeltetik fel
tétlenül a szervezkedés, hanem erős 
akarattal s egy kis hozzáértéssel is 
keresztül vihető.

Mig kisiparosunk ennek elhatá
rozására nem jut, ne csodálkozzék 
elmaradottságán,ne csodálkozzék azon, 
hogy az intelligens osztály őt társa
ságába be nem veszi, ne vegye zo
kon ha nem tisztelik eléggé vagy 
bizalmatlanok hozzá.

Nem az űri-osztalyé a jövő, mert 
ennek meglévőn a maga munkaköre, 
ebben marad ; hanem a kisiparosoké, 
miért is azon magaslatra kell töre
kedniük, mely őket a modern kor 
piadesztájára helyezi.

Tétlenségével önmagára huzza a 
vizes-lepedőt s csakhamar közmeg
vetésnek van kitéve.

Tekintsünk vtfgig útcáinkon és 
kérdezzük meg önmagunkat; mit 
jelent ezen 500—600 kocsi és nagy 
ember-tömeg vásári v. piaci napokon?

Nem-e kisiparunk jövőjének —

vesztét okozta.
T u d n i  akart mindent. Nem elégí

tette ki szomjas lelkét a Teremtő alkotó 
keze alól ifjontan előkerült világ pusztán 
külsőséges látása, nem volt számára elég
séges az okozat felszínes szemlélete : 
mélyébe akart hatolni fának, fűnek, fü
zesnek, szirtnek, sziromnak és mindennek, 
ami tisztaságos szemeit izgatta. Felvetette 
öntudattól sugárzó homlokát a magasba s 
kutató gondolataival a felgyulladó csilla
gok között szárnyalt.

Ez a tudomány genezise. Régi a tu
domány, mint az ember maga. Bölcsője 
ott ringott Mezopotámia virágillatos me
zein. Innen indult el cézári diadalaira, 
innen jutott el mai büszke trónusáig.

És mégis! Bár első gyermeke a 
„F ö 1 d b ő 1 v a 1 ó n а k“ a tudomány, s 
ivadékainak ugyancsak örökös feszitő 
ereje mégsem hozta meg sohsem az em
ber boldogságát. L e g a l á b b  s egye-  
d ü 1 n e m.

Napjainkban jutott el zenitjéhez a 
tudomány, de napjainkban is jutott el 
nadirjához az emberi boldogság.

B o u r g e t ’ írja: „A szlávok, ger
mánok és latinok szivét általános undor 
és elégedetlenség rágja, amely a szlávok- 
nál a nihilizmus, a germánoknál a pesz- 
szimizmus, a latinoknál a magányos és 
bizar ridegbetegségben nyilvánul.“

P a c h e u  pedig így ír : „az agy ve
lőben a baj főfészke. Századunk feje fáj,

noha még halványan — ragyogó 
csillaga ez?!

Munkára hát kisiparosaink! Fel 
a tespetésből! Bontsatok szárnyat s 
szálljátok-szálljatok örömmel messze 
szabadon. Haladástoknak nincsen kor
látszabva ; csak bátran lelkesen előre! 
írjátok fel zászlótokra e két szót: 
Ideálisan előre ! Sorakozzatok e száz
ló alá, s ezzel megnyertétek az er
kölcsi érdemet.

Istenbe és saját erőtökbe vetett 
bizalmatokat, nem remélt siker fogja 
koronázni.

Öröm és megelégedettség tük
röződjék vissza minden alkotástokon 
minden művetek dicsérje mesterét, 
és látni fogjátok, hogy nem 50 per
centes anyagi ellenszolgálat az egye
düli üdvözítő kellemes érzés, hanem 
azon felemelő bisztos tudat, hogy 
hivatások magaslatán állván, t i e t e k  
a j ö v ő !

Emeljétek fel fejeteket tekint
setek szét a jövő reményétől sugár
zó arccal s meg lehettek róla győ
ződve, hogy haladástok közepette a 
legbarátságosabb arcokra s minden 
körben a legmelegebb fogadtatásra 
fogtok találni.

Rajta ! Ideálisán előre ! К. M.

H Í R E K .
— Kinevezés. A temesrékási járás 

főszolgabírója G у ő r i Imre kinézte Stejts 
Szilárd helybeli községi Írnokot Temesré- 
kás nagyközség útmesterévé. Állását a 
napokban fogja elfoglalni.

értelmileg beteg. A kérdőjelek tömkelegé 
viharzik át a lelkeken : a sors, az élet ér
telme, a fájdalom és szenvedés, a fizikai 
és erkölcsi baj kérdései.“

S vájjon mi kavarta fel a lelkek vi
harzó elégedetlenségét, s micsoda pestises 
szél hozta századunk migrénjét? A t u- 
d о m á n у egyedülisége, kizárólagossága.

Az a tudomány, amely önmagára 
támaszkodva csak az asztronómia zónavi
lágáig hatolhat el, vagy a geológia legő
sibb rétegeihez, de nem adja meg a fe
leletet ama végtelenségbe csapó kérdések
re, honnan ? hová ?miért ?: az a tudomány 
csak nyugtalanságot, desperációt, bizony
talanságot teremt, szóval ködös pesszimiz
must, megölöjét az élet örömnek, kedvnek 
és boldogságnak.

B á r á n y  írja valahol: a lét-minden- 
ség, reális és transzcendentális valójában 
egy végtelen és feneketlen óceán, amely
be az élet folyama torkollik. Deltája e 
zúgó folyamnak a halál s csónakja á hit.

A h i t  kapcsolja össze reménységé
vel, bizodalmával az élet folyamát s a 
végtelenség örök perspektíváit, a hit adja 
meg a feleletet ama viharzó kérdésekre, 
amelyeket a kutató tudomány korbácsolt 
fel a lelkekben, s amely nyugtalan bol
dogtalanságot teremtett az ember szivé
ben. Madách is mondja :

„ K ü z d j  é s  b í z v a  b í z z á l “.
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=  Földrengés. Tegnap délelőtt 10 
óra 35 perckor több helyen földrengést 
éreztek közs'gf’nkben. A Behr féle nagy- 
kereskedésben a nagy függőlámpák elkezd
tek himbálodzni, a felaggatott csillárok 
csilingeltek, a felhalmozott sok porcellán 
pedig csörömpöl. A róm. kath. templom
ban éppen hallolti mise volt, mely alatt 
a kóruson levők közül egynéhány látván 
a csillárok lengését — ijedten futottak le 
a kórusról és onnan le az utcára. A föld
rengés hozzávetőlegesen észak-déli irányú 
lehelt s mintegy 2 percig tartott. Tele
fon utján nyert értesülésünk szerint 
Temesvárott is éreztek földrengést.

=  Évzáró vizsgák az áll. polgári 
fiúiskolában. A helybeli polgári fiúisko
lában az évzáró vizsgák 16-án kezdődnek 
F á b г у Géza járási főszolgabíró elnöklé
sével. A sorrend a következő: Junius 19- 
én d. e. 8 órakor ének és torna vizsga. 
Junius 17-én 8—12 I. oszt. 2—6 II. oszt. 
Junius 18-án 8—12 III. oszt. 2—6 IV. oszt. 
A magán vizsgálatok 21-én lesznek amelye
ken M o l n á r  József kir. tanfelügyelő fog 
elnökölni. Junius 22-én lesz a tanév be
zárása egybekötve hálaadó isteni tiszte
lettel.

=  A polgári leányiskola évzáró 
ünnepélye. A kevevárai áll. s egyesületi 
polgári leányiskola folyó hó 22. - én dél
előtt 10 órakor a Hoffmann vendéglő 
nagytermében évzáró ünnepélyt tart, mely
re a szülőket és az érdeklődőket ez úton 
hívja meg a tantestület. Az ünnepély 
műsora: 1. Hymnusz: Előadja az I. II. és 
III. oszt. 2. Búcsúbeszéd: Mondja Némedy 
Ella igazgatónő. 3. Jutalomkönyvek kiosz
tása. 4. Karének. Előadja a Ili. oszt. 5. 
Ábrányi Emil: „A kis Savoyard“ szavalja 
Horváth Ilona III. oszt. növ. 6. Magyar 
hangok. Zongorán előadja Klein Györgyi
ke III: oszt. növ. 7* Stojanovits Jenő: 
„János vitéz“. Szavalattal egybekötött 
daljáték. Szavalják : Secosian Silvia I. oszt. 
növ., Kardos Eugénia I. oszt. növ., Mein 
Rózsi Il.oszt. növ., Gees Ilona II. oszt. 
növ. és Balián Jusztina III. oszt. növ. 
Sóloénekesek: Iluska: Papp Irén III. oszt. 
növ. és Kukoricza Jancsi: Kohn Margit 
III. oszt. növ. A karénekeket előadják az 
1. II. és Ili. oszt. növendékei. 8. Bánk-bán 
induló. Kropil átdolgozással. Zongorán 
hatkézre előadják: Horváth Ilona, Klein 
Györgyi III. oszt. növendékek. Kiséri 
Gyöngyös Paula polg. isk. tanárnő.

— É /záró vizsgák az elemi isko
lákban. M o l n á r  József vei seczi kir. tan- 
felügyelő felké.te Dr. P esc  ha Miklós 
udvari tanácsos, oiszánggyülési képvise
lőnket, hogy a helybeli elemi iskolák év
záró vizsgáin a vizsgabiztosi megbízást 
vállalja el. A képviselő eleget is tett 
kérelmének és értesítette We n n  er  Mik
lós igazgatót, hogy a vizsgákat 21-étől 
kezdödöleg, személyes vezetése ala’t óhajt
ja megtartani. Az iskolaszék ezen elhatá
rozást örömmel tudomásul vette és az 
egyes osztályokban való elnöklésre a kö
vetkező iskolaszéki tagokat delegálta.

Junius 21 (szombat.) 8—10 Wenner 
Miklós igazgató osztálya (ÍV. fiú) Elnök : 
Kokora Illés közs. biró. Prebek Valéria 
tanítónő osztálya (IV. leány.) Elnök: Cser
mák Vilmos igazgató-mérnök. Müller Béla 
tanító osztályai (V. és VI. oszt.) Elnök: 
Saberka Izidor gör. kel. román lelkész. 
Wenner Ferenc tanító osztálya (III a fiú) 
Elnök: Berkes József r. k. segédlelkész

10—12. Wojnesich Mária tanítónő 
osztálya (l. a leány) Elnök: Wenner Mik
lós igazgató. Fuchs Jakab tanító (II a le
ány) Elnök: Wenner Ferenc tanító. Wen
ner Krisztina osztálya (III. a leány) Elnök :

Berkes József s. lelkész. Balogh Istvánná 
(I. sz. ovoda) Elnök: Saberka Izidor.

Junius 23. (hétfő) 8—10 Obeläuter 
ovonő (II sz. ovoda) Elnök: Wenner Fe
renc. Müller Péter osztálya (I a fiú ) El
nök: Wenner Ferenc. Pincu Gyula osztá
lya (I. a c. o.) Elnök; Saberka Izidor. 
Rajcsányi Ernőné osztálya (I. b. o.) Elnök: 
Wenner Miklós.

10—12. Nica Péter osztálya (II. és
III. c. oszt.) Elnök: Kokora Illés. Kuluzics 
Vazul osztálya (II. b. o.) Elnök: Wenner 
Miklós. Mihajlovics Miklós osztálya (III b.
o.) Elnök: Wenner Ferenc. Kollmann Mi
hály osztálya (II. a fiú) Elnök: Berkes 
József.

=  Évzáró ünnepély az ip. isk. Ott
honban. A helybeli iparostanonciskolával 
kapcsolatos „ T a n o n c i k o l a i  o t t h o n “ 
holnap délután 3 órakor tartja meg évzáró 
ünnepélyét, amelyet megelőzőleg az ipar 
isk. vizsgák is meg lesznek tartva Me i n  
Jenő vaskereskedő, felügyelő bizottsági 
elnök elnöklete alatt.

Az évzáró ünnepély programmja a 
következő: 1. Himnusz. Énekli az ifjúság.
2. Szülőföldön. Szavalja Schön Peter ipar 
isk. III. o. t. 3 Pató Pál úr. Szavalja Marx 
Lajos ip. isk. III. o. t. 4. A varázsgyűrű. 
Színdarab 1 felvonásban Rudnyanszky 
Gyulától. Rendezi: Wenner Ferenc tanító. 
Előadják: Kuhn Ferenc, Raniszavlyevics 
Szilárd, Tury Antal, Róth Ferenc, Janó 
Vazul és Marx Ferenc ip. isk. III. o. ta
nulók. A szép fényes katonák.. Énekli az 
ifjúság. 6. Jutalomkönyvek kiosztása Wen
ner Miklós igazgató által. 7. Túry Antal 
ip. isk. III. o. t. tanuló búcsúbeszéde. 8. 
Szózat, énekli az ifjúság.
V e n d é g e k e t  s z í v e s e n  l á t n a k .

=  Táncmulatság, A helybeli keres
kedő fiatalság ma este 9 órakor a „Köz
ponti szállodában“ jótékonycélú táncmu
latságot rendez, amelyre a meghívók már 
szétküldettek.

=  A parkegyesület gyűlése. A köz
ség szépítését, a forgalom emelését, a köz- 
egézségügy fejlesztését célzó, nem régiben 
megalakult fenti egylet a múlt vasárnap 
tartotta első érdemleges gyűlését, amelyen 
sokan jelentek meg. Elhatároztatott, hogy 
julius hó l-étől október haváig a főszol- 
gabiroságtól a W ü r z-féle korcsmáig és a 
mostan épülő elemi iskoláig minden nap 
többször megöntözik a kocsiutat, a nagy 
por lekötése céljából. Az ehhez szükséges 
összeget az érdekelt háztulajdonosoktól 
akarják beszedni és pedig fejenkint és 
havonkint 1—1 koronát. A szükséges ön
töző kocsikat a község bocsájija az egye
sület rendelkezésére. Á szép célokat meg
valósítani szándékozó egyesületet minden
kinek szives jóindulatába ajánljuk. Kíván
juk még, hogy az egyesület élete ne csak 
szalmalángszerű legyen, hanem céltu
datos, kitartó munkával érje is el azt, 
amire önként vállalkozott.

=  Közgyűlés. A polgári leányiskolái 
egyesület f. hó 22.-én vasárnap d. e. 11 
órakor tartja rendes évzáró közgyűlését a 
Hoffmann szálloda nagytermében, melyre 
az egyesületi tagok tisztelettel meghivat
nak. Tárgysorozat: 1. A számadások tele
ti döntés és a költségvetés megállapítása.
2. Iskolaépület szerzése feletti döntés. 3, 
Titkár évi jelentése. 4. Indítványok. Az 
elnökség.

=  Kertmegnyitás. Tegnap este volt 
a Janits-féle pilseni sörcsarnokban kert
megnyitás mozielőadással kapcsolatosan. 
A vendéglős ez alkalommal valami külö
nössel akarván kedveskedni vendégeinek, 
a vele összeköttetésben álló filmtársaság
tól szenzációs műsort kért. A vállalat mél- I

tányolván a kérelmet Madách remek mű
vét „Az ember tragédiájáét küldötte meg 
A film több mint ezer méter hosszú és 7 
képből áll. Tudtunkkal ezen darabot ma 
este megismétlik.

=  Emlékezzünk. A fővárosi sajtó
nak egy rövid sablonos rendőri híradásá
ból értesültünk, hogy Dr. B á l l á  Gyula 
ügyvédjelölt, aki joggyakorlaton egy év
nél hosszabb ideig tartózkodott községünk
ben, megölte magát.

Megdöbbenéssel vettünk erről a szo
morú és bennünket mindenképpen fájdal
masan érintő esetről tudomást, mert Dr. 
Bállá szeretetreméltóságával, szerénységé
vel és komoly tudásával valamenyiiink 
szeretetét és becsülését nyerte meg. Vég
zetes elhatározásának oka mi lehetett, mi 
adhatta kezébe a gyilkos fegyvert, hogy 
reményteljes és csak szépet és jót jósló 
jövőjének ily tragikus módon véget vessen, 
még csak sejtelmünk sem lehet.

Isten veled Te jó, igaz barát az Ég 
adja meg Néked a túlvilágon azt a meg
nyugvást, melyet a földön hiába kerestél.

— Ipartestületi gyűlés. A helybeli 
ipartestület junius hó 9.-én gyűlést tartott, 
amelyen Leopold József cipőnagykereske
dő elnökölt. Több folyó ügy elintézése 
után elnök indítványára 19 koronát sza
vazott meg a gyűlés kiválóbb ipariskolai 
tanulók jutalmazására. Az elnökség a meg
szavazott összeget az ip. isk. igazgatósá
gához juttatja majd, hogy abból 3 tanulót 
jutalmazzon meg 10, 6, 3. koronányi meg
osztással.

=  Nyugtázás. A helybeli tanoncis
kolánál a rajzban kiváló eredményt fel
mutatott tanulók közül az egyik К u h n 
Péter az elmúlt vasárnapon 50 korona ju
talomban részesült a közoktatásügyi mi
niszter kegye folytán. Mivel azonban ezen 
kitüntetett tanulóhoz igen közel áll szor
galom és előmenetel tekintében Raniszav
lyevics Szilárd ip. isk. III. o. tanuló is, 
azért Wenner Ferenc ip. isk. tanító az 
iparosranonciskolai felügyelőbizottság tag
jainak körében gyűjtést eszközölt ez utób
bi tanuló megjutalinazása céljából. A fel
ügyelőbizottság tagjai a bemutatott rajzok 
után a legkészségesebben adakoztak és 
pedig mindegyikük 1—1 koronát, amely
ért az ipariskolai igazgatóság hálás köszö
netét fejezi ki.

A nemes szivű adakozók a követke
zők: Kosár János fűszerkereskedő, Kuhn 
Ferenc szabó, Leopold József cipőnagyke
reskedő, Mein Jenő vaskereskedő, Mund- 
rich Mihály női szabó, Nikolics Miklós 
fűszerkereskedő, Pilát János asztalos, Rei
ter Károly hentes, Wtirz József ács, Wen
ner Miklós isk. igazgató, Wenner Ferenc 
tanító.

=  Fogorvos. Kevevárán. Ezúton is 
megemlékezünk F а г к a s Antal és S z e n t e 
Mór fogtechnikusokról, kik a múlt héten 
Kevevárára érkezvén, már is igen szép 
sikerrel gyógyítják fogbetegeinket.

A foghúzásnál az úgynevezett fa
gyasztás állal való érzéketlenités van ná
luk alkalmazásban, mely módszer a co
cainnal való érzéketlenitéstől annyiban 
külömbözik, hogy mig az előbbi csak kis
sé bizsereg, addig az utóbbi napokig tartó 
indaganatot és fájdalmat okoz. Ezekre 
továbbá a szolid árakra teknitettel és sa
ját tapasztalatunk eredményére, kezelé
sük igénybe vételét fogbetegeinknek me
legen ajánljuk.

=  Rajzkiálitás. A helybeli iparosta
nonciskola holnap délután 2 órakor tar
tandó évzáró vizsgájával kapcsolatban az 
ip. isk. rajzokból rajzkiállitást is rendez 
nek az elemi iskola sarki épületében.



. .ofi/1Q1o „tv, «7»m Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő ra hivatalból bekebeleztetni.
' . . . .. részletben és pedig az elsőt az árverés , , 1Q1„ , . .. , , .
Dr. Abonyi Henrik kevevarai ügy- joKer0re emelkedése után számított 15 nap Kevevaran 1913 évi máj. ho 28-an.

véd végrehajtatónak Jhav.1T ! cs íj°v ‘ lett alatt a másodikat ugyanazon naptól szá- Hajdú s. k. kir. albiró.kevevarai lakos végrehajtást szenvedett mitott 45 nap alatt „lindenegyes vetel-
elleni vgrhtási ügyében 1918 évi iduu/i __ régzíet utan az árverés napjától járó A kiadmány hiteléül,
sz. a hozott II. bírói végzés. 50/ kamatokkal együtt a kevevárai kir. , , , ..

VÉGZÉS.  ........... adóhivatalnál lefizetni. D.nusz Janos, k,r telekkonyvvezeto.
Ezen II.-od bírói végzés érdekeltek- 7. Vevő köteles az eladott ingatlant * "

kel közöltetik és egyben kibocsáttatik az terhelő és az árverés napjától esedékes O lCSÓ k Ö ílV V C k !
alábbi adókat és illetékeket viselni és az ingat- _

Д ” ' h' Hotmonvi l/iunnat lan birtokába az árverés jogerőre emel- 3Z  А ш в П Я в 11Ш КЭПУишГдШ
Árverési П1Г0еТГПВПу1 Kivundli kedésekor lép. , az Oberläuter-féle könyvkereskedésben

, . , . . , , . . . 8. A tulajdonjog a vetelar es kama-
A kevevarai kir jbirosag mint tlkvi . k t ц lefizetése után jogerőre java- kaphatók Kevevára.

hatóság Dr. Abonyi Henrik ügyvéd v é g - _______ 4_______________ ____________________ :_____________________________
rehajtató javára Pavlovics Dobrivoj keve-

250 kor. tőke ennelí 1911 évi november VASÚTI MENETREND.
1 - tői járó 6% kamata 68 korona 20 fill. ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------——
eddigi megállapított valamint a még fel- П а м а а а ш  У
merülendő költségek nemkülönben a Oda I f  К  Г  Ü  В  C  Z  ■ WL К  l í  К  W  Ш Г  ü *  V issza
csatlakozás kimondásával Götz Hermann w  * * л  ■**■*»“  шшщ* w  v
82 kor. 88 fill, tőke ennek 1912 évi jul. — -------- -------------------------------- -------------------------------------------- -——— -----
hó 1.-től járó 5»/, kamata és 41 kor. 50 Vv Szv Vv Szv bzv Vy
fill, költség; a pancsovai hitelbank javara 5(>14 5602 ű612 5601 5603 5611
7000 kor. tőke, ennek 1912 évi december I.—III. L—III. I.—III. I.—III. I.—III. I.—III.
hó 31.-től járó 6°/„ kamata és 205 kor. __ gusMQis giä i,„i. Budapesti nyugati p. ü . . érk. 7«  geoi цоо ^7Г~ 
költség u. az javara 480 korona toké 0 U,f 230 . , T . .  Л10 . L ü
ennek 1912 évi december 31.-től járó 6 2 lnd- re.uesv«r-Iőasetva.os ■ . erk. 9 12 8-
6% kamata és 67 kor. 20 fill, költség 5»« 835 б01’ ind. Versecz (vend. . . . érk. 64s 934 ?  503
kielégítése végett az 1881 évi LX t. ez. 5 ,, g 8M 628 Temesvajkócz . . . . 631 9”  > 44’
176 § -a alapjan az alabb körülírt ingat- £ qoo fil, HnmnWil r*» qo<i §lanokra az árverést elrendeli s annak ° & J b Hom okszil..................... b 9 4
feltételeit a következőkben teszi közé. 55ü = 93i’ 708 Temesiniklós . . . .  603 848 tu 420
1. Árverés alá bocsájtatnak a ftemplomi 6<)!) § 947 724 Nagykárolyfalva . . . 544 82!) g 403
kir. tvszék területén fekvő Kevevára köz- ß22 -  Ю00 730 érk. A libunár.........................ind. 532 817 I 351
ség 1124 sz. betétekben foglalt következő ——----------—------- 3 ------- 7—------- — ——1 ; -*■ — 7------:------ 777------ -------------------
ingatlanok ; E? om fjJ* Torontalszécsány. . . “  « “

A I. 1765 hrsz. Ház 247 öisz. a ud- -  § 822 ~  lnd-___________ ________ lnd~ ~  -  Д 6Q8
varral a beltelekben 234 n.-öl és 1766 qh> % j ()20 74О ;nti Alibunár érk 531 816 £ 341
hrsz. kert a beltelekben 116 n.-öl 2665 e« J  1038 8U0 érk. Petre . ! ! J ! ! ! ind.' 515 800 I  325
kor. becsárban. ------------------------------------------------------------------------------------------------------~—-----

A t  3288 hrsz. Szántó a Ravnicze 802 1219 922 érk. Pancsova.......................... ind, 344 628 135
bascse dűlőben 238 n.-öl 14 kor. becsárb. _  10бз 8lö ind. Petre . . . . . .  érk. 51» — 305
Az а I. 12 ingatlanra Pavlovics Lufonia ллпл ol1 . , , ~
javára bekebelezett élethossziglani lakás  ̂ Leanykut. • • • • 2
szolgalmi jog ezen árverés által nem H 55 317 Homokos-Deliblát. . 4J2 — 216
érintetik. Ámenyiben azonban ezen szol- — 1217 912 Homokbálványos . . 388 — 13S
galmi jogot megelőző tehertételek fedezé- _  1235 1002 érk. Kevevára.................... ind. 813 — 115
sére szükséges s ezennel 8500 kor.-ban
megállapított nem igértetnek az árverés “
nyomban hatálytalaná válik s a fenti in- ~ " ~ '
gatlan a jelen szolgalmi jog nélkül fog az о • l v  áá
banÁdatni.“'163 §-értelinében nyo,u- Parmmene íllatszertár.

2. Ezen nyilvános árverés a kevevárai .
kir. járásbíróság árv. termében 1913 évi Háztartási, kozmetikai es kotszereszeti cikkek nagy raktára. Nagyban és kicsinyban. 
Julius hó 18-ik délutáni Зогаког fog .... B u d a p e s t ,  Vili. Losonci utca 13.
megtart, jelen árv. feltételek mellett, melyek --------------------------------------—
úgy a ukvi hivatalban min tKevevára köz- R e k l á m u n k  ó r i á s i  e r e d m é n y e .
seghazanal a hivatalos orak alatt bárki ^
árverés által megtekinthetők. Újabb reklámakcióra ösztönöz, melynek nyomán tisztelt közonségünknok még na-

3. A kikiáltási ár a becsár gyobb és szembeszökőbb előnyöket biztosítunk.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti T T * 1 1  Л rr • r

Ú j a b b  e l o n y a j a n l a t u n k :
r kS £  ' Ж  S T  B 1S Í  1  2 korona 60 fillér (19 darab.)
pedig a kikiáltásiéi’ kétharmadánál 1 drb. üvegtégely francia arc- és kézfinomitó, 1 drb. francia szappan (bármely il-
alacsonyabb áron nem fognak eladatni. latban.) .1 üveg francia parfüm (bármely illatban). 1 üveg francia brillantin (bár-

5. Árverezni szándékozók tartoznak mely illatban.) 1 könyv (60 lap) angol pouderpapir. Г  drb. Heider - féle fog-por
az ingatlan becsárának 10 0/°- át készpénz- 1 drb. francia fogkefe ( csontnyélall.) 1 csomag amerikai Shampoon haj mosónői
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 1 üveg valódi Johann Mária Farina kölnivíz. 10 drb. szekrény - és
kiküldött kezeihez leteni. tó (francia Sachet - lap. )

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő összesen 19 darab 2 korona 50 fillérért.
köteles nyomban a bánatpénzt az általa Portó 50 fillér. (Lehet bélyegekben is). Ha fenti cikkek n i
.gért ár megfelelő vagyis 100/» ra kiegészi- lneg nem felelnek, a pénzt visszaadjuk. -  S z á l l U a s o k ^
tem ha eme kotelezettsegenek eleget nem Tizenhat oldalos illatszer és háztartási értesítőnket kívánatra ine-vpntesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és küldjük. Kivanaua ingyenes bermentve
kizárásával a árverés nyomban folytatódik. ___________________________

4 ок1а| ______________„KE VE V Á R A “._____________ ______________ 1913. június 15.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.



Melléklet a „Kevevára" 24 ik számához.

398/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

LX. t. c. 102 § -a  értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a temesvári kir. já
rásbíróságnak 1912 évi számú végzése 
következtében Dr. Abonyi Henrik ügyvéd 
által képviselt Schlichting testvérek javá
ra 476 kor. 20 fill, tőke és jár. erejéig 
1913 évi február hó 15.-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felül
foglalt és 645 kor. becsült kö.etkező 
ingóságok u. m .: bútorok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 V. 225/2 sz. végzése 
folytán 476 kor. 20 fill, tőke, ennek 1912 
évi január hó 1-napjától járó 5% kamata 
és eddig összesen 118 kor. biróilag már meg 
állapított költs, erejéig Székelyk. alp. ház. 
leendő megtartására 1913 évi junius hó 
19-ík napjának d. u. 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozó 
hzennel oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881 év 
LX. t. ez. 107 és 108 § ai értelmében kéz- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alól is elfognakadat

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

Kevevára 1913 évi jun. hó 4 - én.
Gurits Lajos kir. birc végrehajtó.

332/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
LX. t. c. 102 §-a  értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. járásbí
róságnak 1913 évi számú végzése követ
keztében Dr. Franki Sándor ügyvéd által 
képviselt Deliclát község javára 200 kor. 
tőke és jár. erejéig 1913 évi május hó 9 
én foganasitott kielégítési végrehajtás al
kalmával le-és felülfoglalt és 2200 koro
nára becsült következő ingóságok, u. m, 
kocsik, lovak, hambár, gazdasági eszközök 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir já
rásbíróság 1913. V. 461/2 sz. végzése foly
tán 200 K. tőke, ennek 1913 évi január 
hó 1 napjától járó 57°-os kamatai és 
eddig összesen 108 K. 2 f. - ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Delib- 
lát alperes lakásán
leendő megtartására 1913 évi junius hó 
20 napjának délután 3 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, meg- 
hogy az érintett ingóságok az 1881: LX, 
t. c. 107 és 108 - ai értelmében kézpénz* 
fizetés mellet, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
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. 
Kevevára 1913. junius hó 4 - ik napján.

Gurits Lajos, kir. jbir. végr.
4383/1913 tlkvi. szám.

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

Dr. Franki Sándor ügyvéd végrehajtónak I 
Vojnov Vitályos mint Vojnov Simeon 
jogútoda homokosi lakos végrehajtást 
szenvedett ellen 300 kor. tőke, ennek 1912 
február 16 napjától járó 6°/ft-os kamata 
76 kor. 50 f. eddigi, ezúttal 18 koronában 
megállapított, valamint a még felmerü
lendő költségek, nemkülönben a csatlako
zás kimondásával Dr. Rédiger Aladár 
javára 47 kor. 10 f. tőke, ennek 1912 
november 5 - tői járó 5% - cs kamata és 
38 kor. 80 f. költség kielégítése végatt az 
1881. évi LX. t. c. 176 §-a alapján az 
alább körülirt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és annak feltételeit a követke
zőkben teszi közzé.

1. ) Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fek
vő Homokos község 1762 betétben foglalt 
következő ingatlanok.

A t  2487 hrsz. Szántó a Hegy I. 
dűlőben 170 n. - öl 7g része 14 kor.

A f  2560 hrsz. Szántó a Hegy I. 
217 n. - öl 7g része 18 kor. becsárban.

A f  4392 hrsz. Szántó a II. dűlőben 
1 hold 1516 n. - öl Vg része 263 kor be
csárban.

A t  5185 hrsz Szántó a III. dűlőben 
1189 n. -г öl 7g része 103 kor. becsárban.

A f  5396 hrsz. Szántó a III. dűlő
ben 2 hold 42 n. - öl 1/6 része 278 kor. 
becsárban.

A f  5631 hrsz. Szántó a IV. dűlő
ben 1238 n. - öl 1/6 része 103 korona be
csárban.

2. Ezen nyilvános árverés a Homokos 
k ö z s é g h á z a  t e r m e i b e n  1913 évi 
julius hó 18-ik délelőtti 9 orakor fog 
megtart, jelen árv. feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Homokos köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

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

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

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

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

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

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

Kevevárán 1913 évi máj. hó 26-án.
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Adamov, kir lelekkönyvvezető.

684/1913. végr. szám.

Árverési SaMetmérs#,
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102 § - a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 301/1913 p. sz. végzése 
következtében Dr. Jakabfy Ernő kevevárai 
ügyvéd által képviselt temeskubini takarék 
pénztár r. t. javára székelykevei lakósok 
elleni 140 K. s jár. erejéig 1913 évi január 
hó 23- én foganasitott kielégítési végrehaj
tás utján le és felülfoglalc és 1800 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m. kuko- 
ca nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 évi V. 45/2 szám végzése 
folytán 140 K. tőkekövetelés ennek 1912 
évi november hó 14 - tői járó 6% - os ka
mata váltó dij és eddig összesen 86 kor. 
77 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig а III. r. alperes lakásán 
1913 évi junius ha 17 napj. d. u. 2 órája ha
táridőül kitüzetik 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 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le-és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik

Kevevára 1913 évi jun. hó 4 napján.
Orsó János, kir. bir. végr.

596/913 végr. szám.
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LX. t. c. 102. § - a értelmében közhírré 
teszi, hogy a budapesti kereskedelmi és 
váltótörvényszéknek 1913 évi 71610 p. 
számú végzése következtében Dr. Hannos 
Alfréd majd Dr. Bartulov Gáspár kevevá
rai ügyvéd által képviselt Magyarországos 
Központi Takarékpénztár jajára d el in! á ti 
lakos ellen 900 kor. s jár. erejéig 1913 
május hó 9-én foganasitott kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt 1500 kor. - ra 
becsült következő ingóságok, u. m. búza, 
és bolti árúcikkek nyilvános átverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913 V. 526/1 sz. végzése 
folytán 900 K. tőkekövetelés, ennek 1913 
évi március hó 31 tői járó 6% - os kama
tai 1/7,) váltódij és eddig összesen 167 К 
43 f. - ben biróilag már megállapított költ
ségek erejéig a már fizetett 61 K. 12 f. bet. 
leendő megtartására 1913 évi junius ho 
25-ik napjának d. e. 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felül foglalták és 
azokra kielégítési alapot nye.itek volna, 
eéen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 §-a 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi junius hó 11.-én
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.


