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Fábry.
Nagyhírű járás volt a volt temes- 

kubini járás. — Gondja a vármegyé
nek, bánata az ide jutott főszolgabí
rónak. Rendet! — Rubinban ? ez utó
pia volt. Próbáltak mindent, erős 
kéz, — keztyűskéz, főszolgabíró csere, 
— autonómia felfüggesztése; — hiába. 
Rakoncátlan szilaj csikó maradt a 
kukoricától duzzadó járás.

Jött Fábry Géza, bizonyos részvét
tel és kíváncsisággal néztük, ugyan 
mihez kezd vele ez a szűz főszolga
bíró.

Néztük, de nem láttunk mi sem
mit, — csak éreztük, hogy a kedé
lyek megnyugodnak, az ellentétek elsi
mulnak, kölcsönös megértés, megbe
csülés jön divatba, — megváltozik, 
még a nevét is megváltoztatja a já
rás, — és mindez oly csendben, oly 
észrevétlenül, — hogy természetesnek 
találja mindenki és még is érthetet
len ez.

Mi történt? A főszolgabíró talált 
reá Bukephalosára, vagy a járás Nagy 
Sándorára, nem értjük.

Majd ránk következtek a nehéz 
idők, — a megpróbáltatások a szoron- 
gattatások, — a bizonytalanságok, 
válságok végevárhatatlan napjai és 
közöttünk az együvétartozás érzése, 
az egyetértés mindinkább fokozódik 
öntudatosabbá válik. Ez a tudat nyúj
totta a megnyugvás, a biztonság, — 
az igazi otthon jó érzését ekkor is 
nekünk, itt az ország szélső határán, 
benne az idegen tűzvonalban.

T Á R C A .
— -Я-if—

Fábry Gézához.
Ünnepel lelkem: szívemet hevíti 
Édesebb érzés, diadalmi mámor.
Nem hizelg lantom, ha köszöntlek illőn 

Múzsa kegyeltje !
Szép jutalmat nyert a valódi érdem! ; 
Bölcs királyunk nagy kegye jobb. hivebbre 
Nem talált Nálad. — Koszorút fejedre 

Cser levelekből!
Hivatásod szép, magas érdemekkel 
S tiszta lélekkel nemesen betöltőd, 
Munkatársidnak lohadó erőit

Tettre hevítvén.
Benned él Cato geniussa; Socrat 
Iskolájában tanulád az eszmét,
Mely dicső pályád teszi fényesebbé, 

Téged erősbbé.
Nagy, nemes célod kitűzöd merészen, 
Lankadatlan kilzdesz a köz javáért 
Általad száll fény, ragyogó dicsőség 

Drága hazánkra.
S mint költő „széppel kötöd össze a jót.“ 
— Orpheus, Sappho zokogó zenéje 
Szárnyain lelked tör Olympnak egykor 

Szent küszöbére ! 
Szabadka Gyula.

A feszültség múlásával mindezen 
jó érzés mindinkább öntudatossá vá
ló közszeretet érzésévé Öszpontosul 
azon férfi körül, kit mindinkább ezen 
erkölcsi nagy javak kútforrásanak 
ösmerünk meg.

Hogyan csinálta ezt Fábry Géza ? 
Az erős kéz politikájával? Dehogy, 
nem is volt ez nála politika, őszinte 
igaz volt itt minden.

Hát tán ketzyüs kézzel ? Nem ! Kez- 
tyűtelen kézzel, férfias őszinteséggel 
nyújtott ö  baráti jobbot, segítő ke
zet, minden jó szándéknak, minden 
becsületes törekvésnek.

Mindenkinek előlegezte a bizodal
mát, mindenkiről jót tételezett fel, 
mindenkit tisztességes jó emberiek 
tekintett és ha csalódott is, nem a 
bosszú, a megtorlás érzése lett rajta 
úrrá, hanem a sajnálaté a megtéve- 
lyedett felett.

Ám de hányán vannak, a kiket ez 
a bizodalom rabul ejtett. A kik a 
Fábry Géza várázslatos egyéniségé
nek, absolút puritán tisztességének, 
megértő szeretetének és minden jóra 
való önzetlen és bölcs törekvésének 
hatása alatt nem kívánják nélkülözni 
azon bizodalmát, azon megbecsülést, 
melyet Fábry Géza járásának minden 
polgára, minden embertársa iránt ta
núsít, — és viselkedésüket, cseleke
deteiket úgy irányítják, — hogy arra 
érdemesek is legyenek.

Bizony ezen érzés hatása alatt áll 
többé kevésbé járásának minden tagja 
és ez a nyitja, ez a kulcsa az ő ha
tásának, az ő erejének. így vezeti a

Apróságok Fábry Géza életéből.
„Az osztály én vagyok’'

Mennyire hatással volt környezetére 
már gyermek korában, mennyire megtud
ta nyerni kiváló egyéni tulajdonságaival 
társait; mennyire kimagaslott közülük ; 
mennyire szellemi és erkölcsi befolyása 
és vezetése alatt állottak osztálytársai ; 
jellemző fenti, bár nem eredeti, de nem 
is jogosulatlan mondása.

Melyet kis gymnasista korában társai 
helyeslése közben tett akkor, mikor az 
osztály nevében beszélve megkérdezték 
tőle, váljon azonosítja- e magát szavaival 
az osztály is. Ettől kezdve, ha az osztály 
nevében kellett szóllani bármily alkalom
ból is, mindig őt bízták meg társai.

A történelmi jeles.
önérzet, ambitió, és erős nemzeti 

érzés töltötte el lelkét mindenkor. Ezen 
esett csorba, mikor évközi bizonyítványá
ban a németből jót, ellenben történelem
ből elégségest kapott. Igazságérzete is 
ellene szóllott ennek az arányosításnak, 
természetes tehát, hogy jogosnak érzett 
felháborodással kereste fel professorát 
Király Ernőt, ki mindkét tantárgy előadó
ja volt.

Nyugodt bölcseséggel hallgatta végig 
jóságos professora az önérzetes panaszt, 
mely abban csúcsodott, hogy ő történe
lemből mindig jól felelt, németül pedig

a közjóra és a járás javára népét.
Most pedig, mikor a mi jóvoltunk

ért és a haza biztonságáért kifejtett 
buzgó és bölcs tevékenysége felsé
ges királyunk figyelmét is felkeltette 
és legfelsőbb elösmerését keresetle
nül is kivívta, nincsen járásunkban 
senki, ki ne gondolna örömmel és 
szeretettel büszkén reá.

Abból az alkalomból pedig, mikor 
a királyi elösmerés jelvényét a Fe- 
rencz József - rend lovag keresztjét 
szive felé tűzik, engedje meg, hogy 
mi a szive kapuján kopogtassunk be, 
ámbár tudjuk, hogy nyitott ajtóra 
találunk — és elmondjuk neki, hogy 
ime már mi is megértjük őt. Reánk 
fordított sok jóságos fáradozása nem 
veszett kárba. Üdvözöljük és* követ
jük benne a megértésre, szeretetre, 
jóra vezető vezérünket.

* J.
Életrajza.

Fábry Géza kevevárai járási főszol
gabíró született 1871-ben Salgótarjánban. 
Á középiskolát Selmecen vígezte. 189ő 
ben lépett Teinesvármegye szolgálatába 
közigazgatási gyakornokként. 1897- ben 
Teinesvármegye törvényhatósági bizottsá
ga szolga bíróvá választotta meg, 1907-ben 
pedig Capdebó Gergely akkori főispán tb. 
főszolgabírónak nevezte ki. 1910 évi okt. 
3-án kevevárai főszolgabírónak válasz
tották meg. Mint szolgabiró működött 
Fehértemplomban, Verseczen, Csákon és 
Temesvárott.

Irodalmi működését a „Losoncz és 
vidéke“ című lapban kezdte meg. 1897- 
ben a fehértemplomi „Magyar Alduna“ 
című újságnak volt munkatársa. Azóta a 
temesvári és a fővárosi napokban jelen

nem is tud, — megfordítva, tehát nem is 
szólana a classifikátió ellen, de ez igy 
nem igazság.

A professori igazság azonban ezzel 
szemben úgy szóllott, hogy „Kedves öcsém 
magának látszólag igaza van, — tényleg 
azonban az az igazság, hogy olyan szép 
előadó képességgel, mint a milyennel már 
is rendelkezik, nem vic történelemből szé
pen felelni, — ennek dacára megfigyeltem, 
hogy a történelmi dátumokat puskázta,— 
németből azonban éppen mert nem bírja 
a nyelvet, méltányoltam a szorgalmát.“

Hej, de letörte ez az új igazság a 
nagy igazságérzetet, de nagy inegszégye- 
nülés lett ebből !

De nem azért volt igaz lelkű és ma
gyar a mi Öcskösünk, hogy el ne találja 
a helyes érzést. Megköszönte a felvilágo
sítást és kijelentette, hogy „Fogadom ta
nár úr, nekem nem ád többé történelem
ből elégségest.“ „Kezet rá öcsém,“ volt a 
professori válasz.

Ennek a kézszoritásnak tulajdonítható, 
hogy soha többé történelemből máskép, 
mint jelesre nem felelt. Németből azonban 
ma is a der die das-nál tart.

A magyar szóért.
A felsőbb osztályokban már kimon

dott és elösmert vezére volt az ifjúságnak. 
Maga is érezte vezéri hivatását és hiva- 
tottságát.

Szokásban volt érettségi vizsga al-
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tek meg elbeszélései és költeményei. 1909 kezik a viruló piros rózsák nyomában. Piros pünkösd ünnepe köszön-
,baTközé^TaLtoáUa8 * " * ' Piros rózsás ünnep te, ne vigy tünk! hozz fényt és ragyogást, derűt

minket a kisértetbe, maradj olyan f s boldogságot, melyek megnyugvást
_________________________________  és mindig csak olyan, minő vagy, ?8 е8 У, ^ b  jovobe való hitet

mint a mioőnek lenned kell. Légy keltenek milliók szivében. 
rUnROSCl. mindig szép, rózsás, derűs és nap- ~ Z  ‘ “  7 I

Pünkösd ünnepe viradt reánk, sugaras. Deríts fel mindenkor ben- G y e r m e k n a p  K e v e v á r á n .
a természet legbájosabb ünnepe, "^del ’és Tdnveddel^zt^z orezágot Kevevára községe az „Országos
midőn minden atomja a vilagegye- . del tenyeaael ezt.az országot Gyermekvédő Liga“ felhívása értel
temnek virul, fejlődik és kacag az es «опак  ̂minden fiat, hadd szálljon n/ében ez idén ab városok mintájára 
életörömtől, midőn minden sóhaj, a csuggedt telkekbe egy-egy fény- tarya a gyermeknapot és e célból 
minden panasz beléful a természet és remeny sugár, mely hinni és ünJkögd másod napján -  hétfőn -  
lágy vigasztaló zenéjébe. bízni, Istenben hmm es önmagában £ község négy hely| n urnákat álut

Pünkösd ünnepe virradt reánk blzni megtanii- fel az adakozók fillérjeinek gyüjtésé-
és a lélek felmagasztosulva, a zso- Piros pünkösd ünnep te, áraszd re u rna 4  lesz, mégpedig a követ-
lozsmák áhitatos morajától elfelejte- ej fényeddel és jóságoddal ezt a kező helyeken: Felbersohn Mihály, 
ti velünk egy pillanatra gyarlóságun- földet, űzzed el tőlünk a rossz sej tel- ßehr Hugó, Paull János és Theodo- 
kat, áthat bennünket a vallásos nieket, a szomorú előérzeteket, ne r0vics György sarkán. Az urna kö- 
érzület és visz fel a magasba, abba engedd, hogy a kétség, a csüggedés ГцЦ teendők végzésével önként jelent- 
a szférába, ahol a lélek megtisztul és hitetlenség úrrá legyen ezen nem- ^ező hölgyek bízatnak meg. 
minden szennytől és salaktól, mi a zeten, heggeszd be a sebeket és erőt, Mind azon hölgyek, kik szivü-
mindennapi életben reá ragad, ahol bizalmat és hitet csepegtess a lelkek- kön visehk a szegény, elhagyatott 
léteznek még emberi jogok, ahol az be és szivekbe. gyermekek szomorú sorsát s hajlan-
egyenlőség, testvériség nem puszta Piros pünkösd ünnepe, te a dók pünkösdi szabadságuk néhány
frazjs szeretet ünnepe is vagy, mert a óráját (d. e. 10 óra 30 p. — 12 óra

Pünkösd ünnepe virradt reánk, szeretet jegyében születtél, hasd át 30 p.) a nemes célnak szentelni, 
a naiv néphit ünnepe, a legendás az emberi lelkeket mélységes szere- felkéretnek ez úton, hogy jelentsék 
hősöké, az ábrándos szemű szerelmes teteddel, hogy nemcsak ünnepek 1 ebbeli szándékukat Wenner Miklós 
lánykák ünnepe, a piros rózsás jöttén legyen bennük jóság, engedé- j igazgatónak, ki egyúttal teljes felvi- 
ünnep, amelyhez annyi szív dobba- kenység, felebaráti szeretet, hanem lágositással is szolgái. Az egyes ur- 
nás, annyi örömrepesés fűződik : ki a sivár hétköznapokon is tudják nákhoz sorsolás útján lezsnek a höl- 
marad pártában, ki nem ? egymást tisztelni és szeretni, egymást gyek beosztva.

Piros, rózsás ünnep te, mi is támogatni, egymással jóbarátságban Egyben felkéretik a mélyen
szivszorongva nézünk feléd, lélekzet élni. tisztelt társadalom is, — összeségben
elfojtva várjuk, lessük : mit hozasz Bájos pünkösd ünnepe te, irtsd és egyenkint — segítse, támogassa
nekünk. Örömöt vagy bánatot, derűt ki az emberek szivéből a gyűlöletet, hacsak egy fillérrel is! embertársa- 
vagy borút, ünnepi fényt vagy sötét kenyériigységet, s minden rossz ink legszerencsétlenebbjeit! 
gyászt. Félünk, hogy a piros rózsa indulatot, tedd elégedetté, boldoggá Töröljük mások könyeit és a
szirmai lehullannak és vérrózsákat őket, hogy egymással egymásért magunk ajka is mosolyva nyílik! 
festesz a bennünket tápláló anya- dolgozzanak a nemzet jólétének, elő- A közs. elemi iskolai tantestület
földre, félünk, hogy hervadás követ- mozdításán. tagjai sorshúzás utján a következő

Г Т  'K'i о fr. г ve nd etesese m é n vt tárnak a mi életünket is bevilágító tűzét Az újságok szó szerint közölték akai inából a fontos és örvend t У_ lángolásban a magyar ifjúság. Med- hatalmas, szép beszedet, — az ellenzéki
meí i epn l t  t á ^ t  s b « l  tanárat dig Veil még ezen öltár tűzét lángolásban lapok sorjába vezércikkekbe foglalták
szeddel mondott halat es búcsút g b ^ á ld o z a to t is be- ^ЬгУ Géza szerepleset es egy időre az
“ *• Fábry volt ünnepi _szónok, ё .ion- p - i - 5  4 ;  -- И  t *  lelke,
bail bátran szakított az ősi kaípomany Tony a z , J я valósáéba az életbe. zéri szerepre teszik őt hivatottá, mi pedig
nyal és magyar ünnepi beszedet tartott, lol lepünk aj , . ^ ’ * örömmel tudjuk őt most a magunkénak
mely mindenkit meghatott és elragadott. De volt e ennek a jelennek olyan ég vezérünknek.
Ettől kezdve a selmeci gymnasiuinban ez éjete és ennek az eletnek olyan korma-
alkalommal a magyar szó járja. nya, amely előtt ez az ifjúság méltán Az Arany János társulatban.

Mivel azonban voltak néhányan más meghódolhatott volna. Szinte természetes, hogy a szépet
gymnásiumból ide került vizsgázok, kik Egyszer nézett úgy ki a világ. A áhitó lelke a szép irodalom terén is meg-
helytelenitették reformját, felhaborodasa- p0igári házasság törvénybe iktatása alkal- nyilatkozott és tehetsége itt is a válasz
ban a szokásos csoport fényképezéstől is mával. össze is gyűlt az egyetem polgár- tottak sorába juttatta. Ezen irodalmi tevé-
elállott társaival, ezzel is megtagadva a annak megbeszélésére, hogy küldött- kenységének elősmeréséíil választotta meg
magyar szó elleneseivel minden közössé- ségileg üdvözölje ez alkalomból a Weker- az ^Arany János“ irodalmi tásulat rendes 
get. le kormányt. tagjául.

ль™ hódolunk a kormánynak. Megjelent a gyűlésen az ifjú Fábry Bírjuk Ígéretét, hogy székfoglalója
Nem поаошпк  ̂ Qéza ig %  lelkes szóvai utait arra, hogy alkalmából előadott irodalmi müvét, -
Szép az aranyifjúság, — de nincs  ̂po^ári házasság nem a kormány szil- olvasóinknak lapunk hasábjain be fogjuk

talán egy nemzet ifjúságának sem о У lőtte hanem annak Irányi Dániel volt a zász- mutatni,
nagy hivatása, oly történelmi feladata,mm ^  y. •- harcosa, övé az eszme és ezért ha az Az аШ
a magyarnak, a magyar egyetemi polgár if :úság háláját akarja leronm,—ne a kormány
KíiLrnuk . ... elé járuljon, — hanem az Irányi sírját ke- j Puritán telkéhez, szigorú önfegyelem járul.

B A jelen lehet bármi sivár,—de aj ivó .  rt>ss(, fel hálaadó kegyelettel. Fábry Géza nem luinpol soha. Hej
abból nem alkuszunk, azért küzdünk, na volt a lelkes szózat hatása az pedig, de nagy virtus lakozik benne. Lep
kéit nemzedékről nemzetiekre remenys e, maradt a kormány tldvöz- lezzük le. ,
günk, bizodalmunk nem lankaoh • |é4se de meg volt a hatása az égés* nem- . temesvári szolgabiro korában

Ennek a jövőnek letéteményese^a ^  ,g .„alarmba esett,
mindenkori magyar ifjúság.
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helyekre osztottak be: 1. Behr Hu
gó sarkánál Balogh Istvánná, Nica 
Péter és Müller Péter. 2. Felbersohn 
Mihály sarkánál Wojnesich Mária, 
Prebek Valéria, Kollmann Mihály és 
Wenner Ferenc. 3. Paull János sar
kánál Rajcsányi Ernőné, Oberläuter 
Estella, Müller Béla és Butás Szi
lárd. 4. Theodorovics György sarká
nál Wenner Kriszti, Friedrich Vilma, 
Mihajlovics Miklós és Andrei Mihály.

HÍREK.
— Olvasóinkhoz! Lapunk mai 

száma a rendesnél két nappal előbb 
jelent meg, miután Fábry Géza fő
szolgabírónak a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét ma tűzi fel Joanovits 
Sándor min. tan. főispán járási dísz- 
közgyűlés keretében. Ez alkalommal 
a diszgyűlésre eljövő idegen vendé
geknek, valamint a helybeli polgár
ságnak az ünnepelt arcképet, élet
rajzát és személyének méltatását is 
magában foglaló számmal akartunk 
kedveskedni.

=  A Fábry ünnepély programmja.
Délelőtt V2 10 órakor a Fehértemplomról 
érkező Joannovits Sándor udvari tanácsos, 
főispán és kíséretének fogadása a Gálya 
felöli úton. 2. 10 órakor ünnepi közgyűlés, 
amelyen a főispán a m. kir. kormány 
képviseletében feltűzi az érdemrendet. 
Ünnepi szónok Nikolics Dusán kevevárai 
közs. főjegyző. 3. 11 órakor ünnepi disz- 
ebéd a Hoffmann-féle szállodában. (Egy 
teríték ára 6 korona. ) Az ünnepi beszédet 
Sugár Imre polg. isk. tanár mondja. 4. 
Este 8 órakor fáklyás menet lampionos 
szerenáddal az ünnepelt lakása előtt. 
A menet a tüzoltótaktanya, illetve a köz
ponti elemi iskolából indul kir Az ünne
pelt lakása előtt az üdvözlő beszédet 
Wenner Miklós igazgató, dalköri elnök

Minden orvosi kezelés és orvosság 
sikertelennek mutatkozott, legyengült a 
fiú nagyon.

Barátai végre azt a tanácsot adták, 
hogy maláriának legjobb gyógyszere az 
alapos vörös bor kúra, de úgy igazában.

Orvosság, gyógykezelés, — az már 
más ! El is végezte ezt is, mint minden 
más dolgát, alaposan, pontosan, tökélete
sen.

Cimborái vitték haza és ágyába le
fektetve nyugodtan távoztak, pedig nyu
galomról szó sem volt.

Felkelt Fábry Géza és oly hatalma
san tört, zúzott mindent a lakásában, hogy 
elrémült házi asszonya a rendőrségre sza- 
ladott karhatalmi támogatásért.

Furcsa ébredés volt az másnap a 
rendőrségen, azt hitte, hogy álmodik.

Akkor kezdte elhinni, hogy ébren 
van, mikor első sorban is számlát prezen
táltak neki, az éjjeli kísérőül szolgáló ren
dőr darabokban leszakgatott ruhájáról.

Hát még az otthoni viszontlátás a 
romokban heverő és összetört butorzatú 
lakásban. Fogalma sem volt semmiről.

Drága kúra volt, de a maláriából 
még sem ettől gyógyult ki. Megtanulta 
azonban azt, hogy mégsem mindig jó 
mindent pontosan és tökéletesen végezni

mondja. A szerenádot a „Kevevárai dal
kör“ énekli Wenner Ferenc karmester 
vezényletével.

=r A pünkösdi ünnepek. Holnap
után a katholikus ünnepkörök 3-.ához, a 
pünkösdhöz jutunk.

A pünkösdi ünnepekkel a szentlélek 
eljövetelét ünnepeljük, ki Jézus menybe
menetele után a 10. napon tüzes nyelvek 
alakjában szállott alá mennyekből az apos
tolokra s őket megerősítette és a szt. hit 
hirdetésére felbátorította. Pünkösd ünnepe 
egyszersmind a kér. kath. anyaszentegy- 
ház születésnapja, mert az apostolok a 
szentlélek által megerősitetvén, még az nap 
elkezdették hirdetni Jézus tanítását. A sz. 
Péter apostol tanítására megtértek képez
ték az első kér. hitközséget. Ezen szó: 
Pünkösd ( pentekostes) görög szó és 
magyarul azt jelenti, hogy ötvenedik. ( t. 
i. nap, Husvéttől számítva.) A pünkösdi 
ünnepek alatt az istentiszteletek sorrendje 
a következő: Vasárnap délelőtt 9 órakor 
magyar mise prédikációval. 10 órakor 
német nagy mise szintén szentbeszéddel. 
Délután 3 órakor ünnepi nagy vecsernye.

Hétfő d. e. 9 órakor magyar mise, 
10-kor német nagy mise, délután pedig 
litánia.

Kedden délelőtt 8 órától 10-ig hittani 
vizsga az elemi iskolákban. A vizsgákon 
Janicsek Emil pápai kamarás, fehértemp
lomi plébános, mint a fehértemplomi espe- 
resi kerület elnöke fog elnökölni. 10 óra
kor a kerületi papság részvételével ünne
pi nagy mise, mely után a plébánián 
papi korona, vagyis az évi papi közgyű
lés lesz megtartva. Délután 2 órakor a 
fiúpolgáriban, utána pedig a leánypolgá
riban lesz a hittani vizsga. Másnap az 
esperes Székelykevére utazik ugyancsak 
a vizsgákra.

Ág. Ii. ev. vallásvizsga, konfirmáció 
és istentisztelet. Pünkösd másodnapján 
junius 1-én d. u. 2 órakor a helybeli pol
gári fiúiskola rajztermében vallásvizsga 
és konfirmáció lesz, utána pedig 7a 3 - kor 
W a l l r a b e n s t e i n  J a k a b ,  fiókkegy- 
házi lelkész úrvacsorával egybekötött is
tentiszteletet tart.

el. Azonban a furfangos Koszta ma is tud 
még neki nátha, vagy hülés évadján ered
ményesen egy kis borkurát ajánlani. A 
sikeres gyógyulás ettől tényleg még so
hasem maradt el.

Kinek van igaza ?
Jellemző járásunk közérzületére, arra 

az absolut bizodalomra, mellyel népünk 
a Fábry Géza igazságossága és föltétien 
jóindulatáról van meggyőződve a követ
kező eset:

Nem régen történt, hogy egy kizáró
lag német nyelvű cabaré társulatnak a 
játszási engedelmet megtagadta, nem sok
kal ezután egy zajos kedvben levő pléh 
bandával felvonuló lakodalmas társaság 
elől nyugodalmasabb helyre távozott.

Ezen két esetből, bár teljesen indo
kolatlanul, a német kultúra és művészet sé
relmét konstatálták, azonban nem őt hi
báztatták érte, hanem két rosszmájú fis
kálist okoltak mint felbujtót.

Nos és ebben igazuk van sváb pol
gártársainknak annyiban, hogy Fábry 
Géza tényleg nem volna képes és hajlan
dó arra, hogy bárkivel méltánytalanságot 
vagy igaztalanságot kövessen el, 6 mind
nyájunkat egyformán fogad szeretetébe.

=  Bimbóhullás. Láng János helbeli 
áll. fiú polgári iskolai igazgatónak a múlt 
héten Pásztori meghalt egyetlen kis leány
kája Mariska, 8 hónapos korában. A te
metés 23.-án volt a róm. kath. vallás 
szertartásai szerint.

=  Esküvő. N i k o l a j e v i c i  Sebők 
homokosi közs. tanító f. hó 24.-én kötött 
házasságot В о g s á n Máriával Homoko
son.

=  A homokbálványosi tanitógyűlés.
Szép verőfényes, por és szélmentes idő 
kedvezett járási tanítóságunk f. hó 23.-án 
Homokbálványoson tartott gyűlésének. 
Ennek köszönhető, hogy a 70-nél többet 
számláló fiókköri tagokból alig hiányzott 
valaki. A szép időn kívül azonban nagy
ban hozzájárult a tagok ily nagy számba- 
ni megjelenéséhez még azon körülmény 
is, hogy a verseczi tankerület kiváló és 
érdemes tanfelügyelőjének Molnár József
nek a gyűlésre jövése is köztudomásúvá 
vált.

A közgyűlést megelőzőleg választmányi 
ülés volt az igazgatói irodában, mely al
kalommal az egylet beléletében az utóbbi 
időben sajnálatosan tapasztalt félreértések 
elsimittattak és rendeztettek. A békités fő
szerepét Molnár József kir. taufelügyelő 
látta el igen tapintatosan. A tanítóság aza
latt a községháza tanácstermében gyüle
kezett és türelmetlenül várta már a hosz- 
szúra nyúlt választmányi gyűlés befeje
zését. Majd ennek is a végére érVén, a ta
nítóság — tanfelügyelőjével az élén — 
megszemlélte a homokbálványosi iskolai 
tanzászlóalj gyakorlatait, Maximovics Dö
me tanító vezényletével. A gyakorlatok 
mindenkinek tetszésével találkoztak. A 
mintegy húsz percnyi időt igénybe vevő 
gyakorlat után a gyűlés színhelyére a 
községháza emeletén levő szép tanácste
rembe vonult a tanítóság, ahol Gyurisits 
Miklós alelnök lendületes szavakkal meg
nyitotta a közgyűlést. Üdvözölte Molnár 
József kir. tanfelügyelőt és Jankovits Vi
dor s. tanfelügyelőt, a homokbálványosi 
képviselőtestületet és a tanítóságot. Az 
üdvözlésre a kir. tanfelügyelő ismert ékes
szólásával rögtön válaszolt s kitartásra, 
nemes munkálkodásra serkentette a ta
nítóságot. A hitelesítők és tudósítók válasz
tása után új tagokul felvétettek : Andrei 
Mihály és Butás Szilárd kevevárai, Gyu
ris János dunadombói, Róth Károly gályái 
és Kozmáry Erzsébet,kevepallósi tanerők. 
Majd az időközben aktuálissá vált tiszt- 
ujitás ejtetett meg. A közgyűlés ismét 
a leköszönt régi tisztikart tüntette ki bizal
mával, vagyis elnök lett Wenner Miklós 
kevevárai igazgató, alelnök Gyurisits Mik
lós delibláti igazgató, titkárok pedig Wen
ner Ferenc és Müller Béla kevevárai ta
nítók. Az üresedésben levő választmányi 
tagságra megválasztották Nica Péter ke
vevárai tanítót.

A tárgysorozat sorrendje szerint most 
Müller Péter kevevárai tanító lépett a do
bogóra és „Gyermektanulmányi rajzkiálli- 
tás“ címmel egy igen érdekes és gondo
latokban gazdag felolvasást, tartott. Felol
vasásának végén külön bemutatta a keve
várai iskola különféle osztályú növendé
keitől beszedett rajzlappéldányokat, meg
felelő magyarázattal kisérve azokat. A 
tanulságos előadásért a gyűlés lelkesen 
megéljenezte és jegyzőkönyvi köszönetét 
fejezte ki.

A járási tantestületek által letárgyalt 
„Patronázsegyesület“ részleges és együt
tes tárgyalására az idő előrehaladottságára 
való tekintettel nem kerülhetett a sor s
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azért az az őszi gyűlés tárgysorozatába 
fog felvétetni. A pénztári jelentés megté
tele és a számvizsgáló bizottság jóváha
gyó hoszászolása után, a beérkezett kisebb 
ügydarabok gyorsan elintéztettek s ezzel 
a gyűlés véget is ért.

Gyűlés után a községi nagyvendég
lőben nagy társas ebéd volt, amelyen az 
odavaló intelligentiából is igen sokan vet
tek részt. Az első felköszönt Wenner Mik
lós elnök mondotta a királyra. Majd fel- 
emelkedett Molnár József kir. tanfelügye
lő és tréfás bevezetésű felköszöntőjével 
megadta az inpulzust a későbben kelet
kezett jóhangulatnak. Beszéltek még Sza
badka Gyula székelykevei és Weber Ká
roly homokosi igazgatók. A jó kedv egy
két óra alatt általános lett s az egymást 
talán nem egészen megértők is baráti 
pohárral és kézszoritással ismét a régi 
barátság kerékvágásába zökkentek.

Esküvő. В e h r Rezső helybeli tekin
télyes kereskedő esküvője Hü b s c h  Alma 
kisasszonynyal csütörtökön d. u. 4 órakor 
lesz a róm kath. templomban.

=  Évzáró vizsgák Homokoson. A 
homokosi községi elemi népiskola VI. o. 
fiúnövendékeinek — az új választói tör
vény szerinti — vizsgája június hó 10.-én 
lesz.

A többi osztályok évzáró vizsgái 
június 17., és 18.-án tartatnak meg.

■= Vizbefult ember. A Kevevára- 
Dunadombó ármertesitő és belvizlevezető 
társulat által ármentesitett területben f. 
évi május hó 19.-én egy ember vizbeíull. 
A helyszínére kiszállott Gálya község elöl
járósága és csendőrsége. Nehezen lehetett 
megállapítani, hogy a vizbefulás melyik 
község határán történt, végre Stankovics
1. Száva delibiáti lakos földbirtokos meg
győzőig beigazolta, hogy habár a többi 
községek határában is van a megfulláshoz 
elegendő viz a jelenlegi baleset Deliblát 
községhez tartozó részben történt. Ezen 
megállapítás után a szerencsétlenül járt 
egyén hullája Deliblát község hatottashá- 
zába szállíttatott.

Utólagosan megállapítást nyert azon 
körülmény is, hogy a szerencsétlenül járt 
ember nem bűntény áldozata, hanem ha
lászni ment az ármentesitett területre.

=  Közgyűlés. A Kevevárai Polgári 
Leányiskolai“Egyesület f. évi junius hó 
7-én (vasárnap) d. e. fél 11 órakor vá
lasztmányi- és 11 órakor közgyűlést tart, 
melyre az egyesületi tagok tisztelettel 
meghivatnak. Tárgy: Általános tisztujitás.
2. Végleges határozat a hátralékos tagsági 
díjak ügyében.

=  Angol tudósok járásunkban. Egy 
bőven finansirozott angol zoológiái meg
figyelő társaság a nyár folyamán tudo
mányos expeditióra készül a VIII-ik du
nai öblözetbe. A megfigyelések főleg a 
a vízi faunára irányulnak, mely a VIII. 
dunai öblözet aquariumában bőven van 
képviselve. Tekintettel a nagy anyagra, a 
tudományos társaság tanulmányait mos
tantól kezdve augusztus hó végéig szán
dékozik folytatni.

=  Madarak és fák napja. A hely
beli községi elemi iskola a mai napon 
tartja a madarok és fák napját, amelynek 
programmja a következő : 1. Hymnus.
Énekli a tanulóifjúság. 2. Szeresd hazádat. 
Miskolczy Mária IV. o. t. 3. Alkalmi be
széd. Elm. Jovánovits Lyubica VI. o. t. 4. 
Az erdő szélén. Schon Péter III. a, oszt. 
t. 5. Fűszálak közt. Schulz András III. a, 
fiú o. t. 6. A gerlice tö. ténete. Kanyó Mar

git III. o. t. 7. Gyermeknap. Zimmermann 
Róza és Müller Julia IV. о. t. 8. Frici úrfi. 
Énekli a tanulósereg. 9. A madarak bú
csúja. Elm. Adámovics János és Mihajlo- 
vics Szvetozár III. o. t. 10. A megnémult 
madárka. Elm. Zimmermann Magda IV. o. 
t. 11. Kertek ölén. Elm. Götz Hermann 
IV. о. t. 12. Szárnyas család. Elm. Schön 
Ferenc és Horváth József IV. o. t. 13. A 
„Szózat“-tal az ünnepély véget ér.

=  A kevevárai kaszinó jubileuma.
A kevevárai kaszinó 10 éves fenn

állása alkalmából folyó évi junius hó 6-án 
tombolával, mozi-előadással, társas játék
kal, tánccal egybekötött ünnepélyt rendez, 
melyre a kaszinó tagjait b. családjaikkal és 
vendégeikkel tisztelettel meghívja. A 
kaszinó v ndégeket szívesen lát, de külön 
meghívót nem bocsát ki. Belépő díj egy
általán nincs. Az ünnepély kedvező idő
járás esetén az alábbi 2 helyen fog lefoly
ni. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban 
az ünnepélynek csak а II. része fog (a 
Hoffmann szállóban) megtartatni. Ez 
esetben az ünnepély este pont 8 órakor 
kezdődik.

Az ünnepély sorrendje: I. rész. 
Délután 3 órakor ( a vár a!atti kis erdőben) 
1. Ünnepély megnyitása. 2. Társasjátékok, 
tombola. 3. Tánc. II. rész. Este pont 8 
órakor mozi-diszelőadás ( Hoffmann szálló
ban ) utána tánc ( és esetleg tombola, 
amennyiben ez az időjárás miatt délután 
meg nem tartatott. )*

=  Juniáiis. A helybeli gör. kel. rom. 
egyházi dalárda junius hó 1-én a vár 
alatti kis erdőben hangversenynyel egy
bekötött juniálist tart, amelyre szóló 
falragaszom már széíoszttattak.

== KértinégnyiCás. Szombaton volt 
a Hoffmann-féle szállodában az általunk 
is hirdetett kertmeglíyitás, mely alkalom
mal elég szép számú közönség gyűlt 
egybe. A tombola utáni tiszta haszonból 
40 koronát juttatott a szállodás a polgári 
leányiskola javára. Atombola főnyereményt 
Szatmáry Károly polg. isk. tanár nyerte el.

=  Az irni-olvasni tudást igazoló 
bizottság e hó 26-án tartotta első érdem
leges gyűlését, mely alkalommal a főszol- 
gabiróságnál bejelentett 69 vizsgázóból 
megjelent összesen 24. Ezeknek lakhely 
szerinti részletezése a következő : Székely- 
kevéről 17 magyar, Deliblátról 4 szerb és 
Homokosról 3 román anyanyelvű. Minden 
vizsgázónak öt sort kellett írnia és olvasnia 
saját anyanyelvén. A bizottság elnöke 
Fábry Géza főszolgabíró volt. Jelen voltak 
még Pfniesz János a közigazgatási tiszt
viselőkből és a négy kinevezett tanerő, 
névszerint Wenner Miklós igazgató, Bor- 
tos Remusz ny. tanító, továbbá Butas 
Szilárd és Mihajiovics Miklós tanítok. A 
vizsgázók valamennyije megkapta a kívánt 
bizonyítványt. ________

Köszönetnyilvánítás.
A helybeli gör. kel. szerb dalárdának, a 
tűzoltóságnak és mindazoknak, akik boldo
gult felejthetetlen halottunk Nikolics János 
temetésén résztvettek és akik igaz ember
baráti részvétüket akár szóban, akar 
Írásban kifejezték vagy pedig más irány- 
ban támogattak, ezúttal halas szívből 
eredő köszönetiinket fejezzük ki. Pótolha
tatlan veszteség ért bennünket, de meg 
kell nyugodnunk az Ur kifürkészhetetlen 
szent akaratában.

Kevevára, 1914 május hó 28-án.
A gyászban visszamaradottak.

5604/1914 szám.
Árlejtést felhívás!

Kevevára Község 200 kgy. 1913 szá
mú határozatával egy mélyfúrású kút lé
tesítését szándékolván, erre nyilvános ár
lejtést hirdet. A fúrás a község belterüle
tén az „Erzsébet liget“ előtti téren ké
szítendő, előirányzott mélység 60 m. meg
állapított befejező fúrócső belső átmérő
je 104 mm. Tájékozásul megjegyeztetik, 
hogy a községben már van több ily és 
pedig 65, 97, 46, 73 m. mélységű mély
ségű mélyfúrású kút.

Ajánlatot csakis az erre a célra szol
gáló és a község elöljáróságánál díjmen
tesen kapható űrlapon lehet tenni, ennek 
ÍV. rovatában kitüntetendő minden az aján
lattevő által a szerződéstől kívánt eltérés. 
Fúrási feltételek és szerződés minta ugyan
csak a község elöljáróságánál 60 fill, be
küldése ellenében kaphatók, mely egyezik 
a m. kir. Országos Vízépítési Igazgatóság 
közegészségügyi mérnöki osztálya által 
használtakkal. Csakis oly vállalkozók aján
lata vétetik figyelembe, kik maguk hiva- 
tásszerűleg foglalkoznak a kútfúrással. 
Ajánlatok legkésőbb 1914 évi junius hó 
1 0 - i g  a község elöljárósága címé
re, zárt borítékban. „Ajánlat Kevevára 
község mélyfúrású kútmunkálataira“cimzés- 
sel adandók be,- később távirati utón ér
kezett, vagy utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. A beérkezett ajánlatok Kevevá
ra községházán 1914 évi junius hó 13-án 
d. u.3 ó.-kor fognak felbontatni.A felbontás
nál az ajánlattevők vagy meghalalmazot- 
taik jelen lehetnek. Az ajánlattevők 
83.000/1907 В. M. számú Közszállitási 
szabályrendelet értelmében a végleges 
döntésig kötelezettségben maradnak. A 
község fentartja magának a jogot, hogy 
a beérkezett ajánlatok közül az árakra 
való tekintet nélkül szabadon fog válasz
tani, esetleg a fúrás létesítése tárgyában 
másként intézkedni.

Kevevára 1914. évi május hó 22-én.
Nikolics Dusán Kokora Illés

főjegyző. biró

Egy jó karban levő

z o n g o r a
eladó. — Bővebb felvilágosítással Wenner 

Ferenc tanító szolgál.

Jó karban lévő

hangverseny-zongora
juutányos áron eladó. Bővebb értesítést 

ad Dr. Bozseszky ügyvéd.
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Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e szakm ába  
vágó munkálatok a le g 
n a g y o b b  szakértelem

mel elkészíttetnek.
Oberläuter Róbertné
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4261/914 tikvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Jovánov Tihamér homokbálványosi 

lakos végrehajtatnak Panics Tyira hbálv. 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 70 K. tőkeköv. 
és járulékai behajtása végett a kevevárai 
kir. járásbíróság területén levő Hoinok- 
bálványos községben fekvő s a homok
bálványosi 1292 sz. betétben felvett: A 
I 2195 hrsz. Ház 22 öisz. a udvarral a 
beltelekben 158 n.-öl és 2196 hrsz. Ke.t 
a beltelekben 313 n-U 878 korona becs.

Az árverést 1914. évi juiius hó 2 
napján d. e. 9 orakor Homokb. község
házánál fogják megtartatni.

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

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

Kevevárán, 1914 május 12-én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönyvvezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
3817/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Iszákovics Jefta kevevárai lakos vég

rehajtatnak özv. Popov Kuzmánné szül. 
Jankov Zsifka gyám által képv. kisk. Po
pov Száva, Iván, Deszánka es Miklós ke
vevárai lakások végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi. 
hatóság a végrehajtási árverést 27 K. 40 
f. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a kevevárai kir. járásbíróság terü
letén levő, Deliblát községben fekvő, s a 
delibláti I/245/IV./579, VII./299 lapsz. tkv. 
ben felvett 418 hrsz. hat. nélk. 199 n.-öl 
gyümölcsös 16 K. becsárban. 494 hrsz- 
Hutw. stb. hat. 480 n.-öl gyümölcsös 53 
K. 6 hrsz. Hutw. stb. hat. 276 n.-öl gyü
mölcsös 28 K. becsárban. 418 hrsz. hat. 
nélk. 199 n.-öl szöllő 32 K. becs. 80 hrsz. 
57 stb. hat. 490 n.-öl szőlő 112 K. becs. 
248 számú és 400 n.-öl házhely 1347 K. 
becs. II. A delibláti VI/533 lapsz. tkvben. 
felvett: 157 hrsz. 134 stb. hat. 3 hold I. 
oszt. szántó 4/36 része 169 K. 83 fill. becs. 
III. A delibláti VI/581 lapsz. tlkvben fel
vett 157 hrsz. 220 stb. hat. 3 h. I. o. szán
tó 6/36 része 254 K. 75 f. becs. Ezen in
gatlanok ill. ingatlan jutalékok 1/6 részé
re özv. Popov Zsivka javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog ezen ár
verés által nem érintetik.

Az árverést 1914 évi juiius hó 23 
napjaid, e. 9 órájakor D e l i b l á t  község
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá került ingatlanokból a 
248 sz. ház és 400 n.-öl házhely a kikiál
tási ár felénél a többi ingatlanok pedig a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb

áron eladni nemlehet.
Az árverelni szándékozók kötelesek 

bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 
ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénz előkiák 
loges bírói letétbe helyezésről neilttlto- 
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadani 
és az árverési feltételeket aláírni (1881 : 
SX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1908 LX. t.-c. 21 §.

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

Kevevárán, 1914. évi máj. 17. napj.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skuiier-liget és Száchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
Nem gyári munka, kizárólag 

mesterek által készített bútorok!

469/914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c 102 §-értelmében közhírré 
teszi, hogy a fehértemplomi kir. törvény
széknek 1913/26904/p sz. végzése követ
keztében Dr. Ghelner Jenő kevevárai 
lakos ügyvéd által képviselt Oberlauter 
Ferenc kevevárai lakos javára kevevárai 
lakos ellen 200 kor, s jár. erejéig 1914. 
évi jan. hó 3.-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le-és felülfoglalt és 878 
kor. becsült következő ingóságok ú. m. : 
sörös aparátus, billiard, asztal, szék és 
szoba bútorok nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1914 évi V, 19/2 sz. végzése kö
vetkeztében 200 kor. tőkekövetelés ennek

1913 évi november hó 30-tól járó 6 % -o s  
kamata, 1/3 °/0 váltódij és eddig összesen 
138 kor. 12 fill, biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, alperes utón levő 1. 
leendő megtartására 1914 évi június 
hó 10- ik napjának d. n. 2 órája ha
táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. c. 107 és 108 § -ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
mások is le és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés 1908 évi XLI. t. c. 20-§ értelmében 
ezek javára is elrendelik.

Kevevára 1914 évi május hó 27.-én. 
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

S t e c k e n p  i‘e r  cl-
li lio  ni tej szap p an

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/fílbe
egyre nag/obb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezerngi elismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevásárlás
nál óvatosság ! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

Olcsó könyvek! 
az АГлгпаешп IsänyvSärböl

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégein képviseletével Mártóny 
Franciska úrnőt a „Bazár“ házban 
megbiztam, ahol mindennemű

férfi, női és 
gyermek ruhák

továbbá toHdiszek, faasSnySh, 
ágy-és asziai térítők, házimun
kák, bőr kabát, keztyű, hált
ClpÖk stb. vegy tiszti tusra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel
BAUER J A K A B

vegytisztító mfifestö, Pancsova.

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


