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TÁRSADALMI HETILAP.

A test fejlesztése.
Ki az, ki manapság egyik vagy 

másik a testet gyöngitő bajban ne 
sínylődnék. Valóban csekély azoknak 
a száma, akik napjainkban teljesen 
egészségesek és még csekélyebb 
azoké, kik tényleg erősek is.

Az életmód összhangzata, a kul
túra jelentékeny fejlődése következ
tében megvan zavarva, mert túlsá
gosan sokat foglalkozunk manapság 
a szellemmel és annak ápolásával és 
figyelmen kívül hagyjuk a test fej
lődését. Ez pedig okvetlenül megbo- 
szulja magát. A természet törvényei 
számunkra elő vannak Írva és azokat 
követnünk kell. Ha pedig azok mel
lőzése rossz következményekkel jár, 
úgy jajgatunk kegyetlen sorsunk fe
lett, pedig bajaink okát önmagunk
ban kell keresnünk. Csak az értel
metlen ember mondja a természetet 
kegyetlennek. Az, aki utait és törvé
nyeit életmódjával összhangzatba hoz
za, elismeri annak igazságos voltát.

Megérdemli a büntetést az, ki 
figyelmen kívül hagyja ama párán-
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A lázas indulat s a bánat 
Végképp elült, — sorsomba rég 
Panasz nélkül megnyúgovék: 
Szivembe’ hit, vigasz, bocsánat.

Találtam im nyugalmat, enyhet: 
Nem fáj az élet sok baja ;
Sem kacaja, sem sóhaja 
Nincs holtrafáradott szivemnek.

A szomorú magány megváltás, 
Valódi béke, égi áldás 
E bús közöny malasztja nékem !

— Ha egyszer mégis visszaszállna 
Szivem sok régi vágya, álma: 
Örökre akkor benne végem 1

Szabadka Gyula.

csókát, melyeket a jóságos természet 
adott nekünk testi egészségünk fen- 
tartására és fejlesztésére. Ebben rej
lik oka a mai kor szülöttjei testi 
gyöngeségének, testi és lelki elkor- 
csosulásának. Még nem késő mind
ama káros befolyást jóvá tenni, amit 
az utolsó évek alatt a kultúrmenet 
egyoldalúságának kell tulajdoníta
nunk. Ha nem csalnak a jelek, csak 
rövid ideig fog tartani és visszaté
rünk a rendes és ■helyes útra. Sok 
tekintetben már is hozzáfogtak a 
munkához a múlt hibáit pótolni, mert 
egyre nagyobb az érdeklődés a testi 
sport különböző nemei iránt.

Ebben az irányban való nagy 
mérvű haladás csak legújabb keletű. 
Ott, ahol alig egy pár tucat torná
szó volt, ma egy pár száz, sőt egy 
pár ezer van, az úszás, evezés, hegy
mászás slb. szóval az egészséges sport 
minden neme tetemesen terjedt.

A művelődés agyunkat erősen, 
sok esetben túlerősen foglalkoztatja, 
ellenben testizmaink túlsókat pihen
nek, tudjuk pedig, hogy az egyik 
szerv sikeres fejlődése a másik szerv-

Török kegyhelyek Magyarországon.
Török szobrászok Budapesten.

Megható és tiszteletreméltó vonása a 
a török fajnak az ősök iránt érzett mély 
tisztelet. Ez a nép, amely mostanában egy 
vad förgeteg közepébe sodródott, a vál
ságos nehéz időkben sem feledkezett meg 
történeti nagyjairól és egy hős szultán em
lékének mostanában akarnak áldozni Ma
gyarországon.

A hős Szolimán volt, akit kortársai 
és a hálás utókor „el kanani,“ a „dicső“ 
predikátummal ruházott fel és amint azt 
a hazai históriából is tudjuk, Szigetvár 
falai alatt esett el két nappal Zrínyi Mik
lós hősi halála előtt, 1566 szeptember 5.- 
én. A nagy szultán tudvalevőleg a Habs
burgok esküdt ellensége volt trónralépése 
első percétől egészen haláláig.

Zrínyi Miklós emlékének azzal adó
zott a magyar nemzet, hogy azon a he
lyen, ahol elesett, kápolnát építettek, a 
városka főterén pedig egy oroszlán emlék 
hirdeti, hogy a magyar nemzet hálás tud 
lenni hősei iránt. De viszont a vár, amely
nek falai kerül e história egyik legcsodá- 
sabb drámája játszódott le, szégyenletesen 

' el van hanyagolva. A szigeti vár egy ma-

nek hasonló jó fejlődésétől függ. 
Csoda tehát, ha testünk mozgószer
vének elhanyagolása folytán ingerlé
kenyek, gyöngék, sőt betegesek let
tünk? Fokozódott izommunka által 
kellően gyarapítjuk testi erőinket és 
szabaddá tesszük idegeink központ
jait, azonban figyelemmel kell len
nünk arra, hogy könnyebb testmoz
gással kezdjük és igy menjünk át 
lassan erősebbre. A jótékony be
folyás tehát, amely izmaink fokozott 
foglalkoztatásában rejlik, félreismer
hetetlen. Ámde ez még nem elég 
arra, hogy gyorsan és tartósan jus
sunk jobb életútra.

A műveledés által jelentékenyen 
megváltozott életmódunk egyúttal 
táplálkozásunk jobb ápolását és ész
szerűségét is megköveteli.

Ha éber szemekkel körülpillan
tunk, úgy a társadalom minden ré
tegében, számos embert latunk, ki
nek arcáról leolvasni lehet a táplál
kozás érdemében való helytelen élet
módot. Vérszegénység, sápkór, gyo
mor- és bélbajok gyakori és általá
nosan elterjedt kórtünetek.

gyár főurnak, gróf Andrássy Sándornak, 
a tulajdonában van és a magyar mágnás 
ebből mindnyájunknak szent helybjl ökör
istállót és disznókonyha tanyát csinált. A 
vár kisebbik udvara, ahol a beszorult 
magyar sereg utolsó halálos harcát vívta, 
ez a hely, ahol nem lehet benső megin- 
dultság nélkül megállapodni, most hatal
mas trágyadomb.

A terjedelmes bástyafalakon pedig 
az ember hiába keresne egy sorsnyi kőbe 
vésett Írást, amely a látogatót figyelmez
tethetné, hogy itt 1566 szeptember 7.-én, 
mily rettenetes tragédia játszódott le.

Szigetvárott a napokban két tehet
séges török szobrászművész, Hadzsi Szeliin 
és Achmet Gelaidin tartózkodott. Abból a 
célból jöttek, hogy a dicső Szulejman el- 
estének helyét nézzek meg és hogy az 
illetékes hatóságnál helyet kérjenek nagy 
uralkodójuk emlékoszlopa számára. Meg
döbbenve látták, hogy ezen a helyen, 
ahol a kegyeletnek kellene őrködnie, egy 
magyar földesúr istállói vannak elhelyezve.

Visszafelé jövet Budapestet is utjuk- 
ba ejtették a török szobrászok. Egy be
szélgetés során a következőket mondták 
e sorok Írójának:

Otthon Konstatinápolyban van egy
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Hogyan lehetséges, hogy pl. a 
jobbmóduak gyermekei, dacára az 
egészséges, tiszta levegőnek, a tiszta 
lakásnak, a nyugalomnak stb. a fent- 
emlitett kórtünetek áldozataivá lesz
nek? Ennek okát csakis a helytelen 
táplálkozásban kell keresnünk. Beef
steak, vörös bor, sonka, vajaskenyér 
nem gyógyítja a vérszegénységet, a 
sápkórt, mégkevésbbé a különféle 
gyomor- és bélbajokat, hisz kölönben 
a jobbmóduak között az ilyen bajok 
aligha fordulnának elő, pedig még 
gyakoriabbak, mint az egyszerű nép
osztályban.

Ha az említett jó ételek az egye
düli szerét képeznék vérünk jó álla
potban való fentartásának, ez a kö
zéposztályra névé, de leginkább az 
alsóbb néprétegekre igazi csapást 
jelentene.

Szerencsére, nem igy áll a do
log. A természet nem kegyetlen. A 
fentemlitett tápszerek ugyan testünk 
hasznára válnak, de egyoldalúan al
kalmazva nem vezetnek célhoz. Van
nak esetek, hogy pl. ideges gyomor
gyengeség, vérszegénység, sápkór és 
hasonló bajok jobbmódű emberek 
között csak akkor szűntek meg, ha 
azok szokásos táplálkozásukat abban 
hagyták és egyszerű táplálkozással, 
pl. árpakávéval, zabkásával, eléged
tek meg. Az egyszerű néposztály az 
ilyen egyszerű árpa- és zabfélékben 
feltétlen fölleli az elsőrendű erősbitő

egyesületünk, amelynek az a törekvése, 
hogy a nagy szultánról Szulejmánról min
den adatot összegyüjtsön és a török nép 
között terjesszen. Könyvtárakra menő 
irodalmunk van róla és múzeumot lehetne 
alapítani a rengeteg rávonatkozó emlék
ből. A nagy Szulejman egyesület időnként 
gyűjtéseket, is rendez és különösen Ki9- 
ázsiából, ahol még most is valóságos Szu- 
lejman-kultusz van, bőven érkezik ado
mány az egylet pénztárába.

Legutóbb ehatározluk, hogy a nagy 
szultán halálának helyét ob'iszkkel fogjuk 
megjelölni. Méreteiben hatalmas és kivi
telében művészi alkotást akartunk arra a 
helyre felállítani, de közbe jött a balkáni 
háború és az egylet választmánya úgy 
határozott, hogy az összegyűjtött pénz 
kétharmadát elesett katonáink, özvegyei 
és árvái felsegélyezésére fordítja, mert ez 
is megfelel a dicső szultán emlékének és 
az obeliszk céljaira a gyűjtésnek csak 
egyharmadát fordítjuk. Ámde ez is tekin
télyes összeg arra, hogy abból szép em
lékművet állíthassunk. Fel is fogjuk állí
tani, de természetesen csak abban az eset
ben, ha a várból eltakarítják a trágyát és 
kitelepzik az istállókat. Nem a mi ked
vünkért kellene ezt megcselekednie a tu
lajdonosnak, hanem a magyar történelem 
kedvéért is. Zrínyit, a szigetvári hőst, mi 
is nagyra tarjuk, de a történelem pers
pektívájában eltűnnek, vagy legalább is 
gyengülnek a faji és katonai motívumok, 
az embert és annak cselekedeit nézzük. 
És ezek előtt hódolnunk kell, amikor Zrí
nyi Miklóst említik.

szereket.
Nézzük csak a skót népet. Ar- 

paétel képezi főélelmiszerét, amely 
mellett erősek testben és lélekben. 
Az árpa és kakaó tápértéke, azok 
befolyása a csont és vérképzésére, 
azok könnyű emészthetőségére, mely 
utóbbi körülmény kitűnő tápszerré 
teszik még a csecsemőre nézve is az 
árpa és a kakaóféle tápszereket egy
aránt, értékés kincssé avatják fiatalok 
és vének, egészségesek és betegek 
számára egyaránt, mert elsősangú 
erősi tőszerek.

A Fábry ünnepély lefolyása.
A kevevárai járás közönségének érdeklődé
sét már hetek óta ébren tartó Fábry ün
nepély gyönyörű szép időben, lélekemelőén 
és a polgárság inpozáns részvétele mellett 
folyt le május hó 29.-én.

Az ünnepélyes napot megelőzőleg 
gyengébb eső volt, amely a járásban a 
rendes körülmények között uralkodó port 
lekötötte. így aztán másnap eső utáni 
tiszta levegőt és kellemes meleg napfényt 
kaptunk. Szebb, kellemesebb napot tehát 
elképzelni sem lehetett. A közönség is a 
szép idő hatása alatt kiöltözködött és ün
nepi köntösben és hangulatban készült a 
községháza tanácsleimében végbemeendő 
ünnepélyre. Mindenki méltó keretül akart 
szolgálni a közkedvelt és népszerű főszol
gabíró ünnepélyének és a vármegye köz
pontjából érkező illusztris vezetőknek. A 
Ferenc József utcán, amerről a vendégeknek 
jönniek kellett, a sürü egymásutánban álló 
villanyos karókon csupa nemzetiszinű 
zászló lengett egészen a községházáig.

A nap eseményeit egyébként a kö
vetkezőkben adjuk: Hajnali 4 óra körül 
tizenhét k^csi indult el Keveváráról Du- 
nabombóra a Fehértemplomról érkező Jo- 
anovich Sándor főispán és kíséretének fo
gadására. A főispán társaságában voltak 
Ferenczy Sándor alispán, Korossy György 
verseczi és Heinrich Árpád dr. fehértemp
lomi főszolgabirák, Jakabfy Pál fehértemp
lomi törvényszéki elnök és Halmos Viktor 
főispáni titkár. A megérkező vendégeket 
Szekeres Dezső szolgabiró üdvözölte. Az
után a községházán megreggeliztek és 
17 feldíszített kocsi í folytatták útju
kat a vármegyei előkelőségek Kevevárára. 
Az úton daliás banderisták, továbbá Gá
lya és Homokbálványos községek kocsijai 
csatlakoztak a menethez úgy, hogy körült 
belül harminc virágdiszes kocsi érkezet- 
ineg a kevevárai határba. Mielőtt Duna- 
dombóról elindu'lak, egy kis leány virág
csokrot nyújtott át a főispánnak, az otta
ni szerb lelkész pedig hazafias beszéddel 
üdvözölte a vendégeket.

Délelőtt 10 óra tájban érkeztek meg 
a vendégek Kevevárára, melynek határá
ban Bunda Vazul földbirtokos és bank- 
igazgató mondott üdvözlő beszédet. A ke
vevárai küldöttség élén, amely mintegy 
100 kocsiból állott, a vendégek a község
be vonultak, ahol mindenütt ünnepi hangu
latban uralkodott. Az inpozáns menetet 
útközben a polgárság kalaplengetéssel és 
lelkes éljenezéssel üdvözölte.

A vendégek a községházán leszállva, 
rendbehozták magukat. Azalatt a tanács
terem zsúfolódásig megtelt ünneplő kö
zönséggel, amely türelemmel várta az ün
nepély kezdetét. A diszgyülést Szekeres

Dezső szolgabiró megnyitván, a főispán 
és kíséretéért menendő küldöttség tagjai
ul felkérte Huber Kornél földbirtokost, 
Geiger Antal plébánost, Paull Sándor gőz
malomtulajdonost és Hutschelreiter száza
dost. A terembe bevonuló főispánt dörgő 
éljenzés fogadta, aki megköszönte a szí
vélyes ovációt, kijelentve, hogy igen szí
vesen jött le ezen szép ünnepélyre. Majd 
az ünnepekért egy küldöttség indult, 
amelynek tagjai voltak £ Veiling József 
székelykevei lelkész, Dr. Reichel Frigyes 
vezető járasbiró, Petrv pnd kincstári
ispán és Mannherz /  homokbálvá-
nyosi jegyző.

Az ünnepelt a verembe lépve, perce
kig tartó lelkes éljenzés és taps tört ki. 
Joanovich Sándor lendületes beszédben 
méltotta Fábry érdemeit, amelyeket a 
mozgósítás, koloravész elfojtása és a 
járás békéjének az érdekében szerzett. 
Kiemelte, hogy mint férfi és tisztviselő is 
mindig a legkiválóbbak között tartozott s 
a szép kitüntetésre valóban méltó. Majd 
lelkes taps között mellére tűzte a Ferenc 
József rend lovagkeresztjét. A főispáni be
széd után Nikolics Dusán főjegyző tartotta 
az alkalmi ünnepi beszédet, amely osztat
lan tetszést aratott. Fiatal és törekvő fő
jegyzőnk kiváló sikerét mindenki és min
denütt szívesen és örömmel konstatálták.

A szép beszédekre Fábry Géza 
főszolgabíró a meghatottságtól remegő 
hangon mondott köszönetét, amire az 
ünnepély véget ért.

A közönség most sűrű rajokban tó
dult a Hoffmann szállodába, ahol a 11 
órára bemondott ünnepi diszlakoma követ
kezett, amelyen 200-an vettek részt. Az 
első felköszöntőt a főispán mondta a ki
rályra, abból az alkalomból, hogy beteg
ségéből szerencsésen felgyógyult. A sült
nél Sugár Imre polg. isk. tanár emelkedett 
szólásra s magasröptű alkalmi beszédet 
tartott. Ezzel a pohárköszöntők már sű
rű egymásutánban következtek. Beszéltek 
Miesz százados a katonai helyőrség ne
vében, továbbá még különféle jogcímen Ku
na Jenő kir. közjegyző, Geiger Antal plé
bános, Wenner Miklós isk. igazgató, Dr. 
Bartulov Gáspár ügyvéd stb.

Az egy órakor induló vonattal 
Joannovich Sándor főispán elutazott, de 
azért a közönség még sokáig együtt volt 
s várta a polg. leányiskola tanulóit, mert 
kitudódott, hogy ezek is meg akarják 
lepni az ünnepeltet.

Délután fél 3 órakor a polgári leány 
iskola növendékei tanárnőik vezetése 
alatt felkerestek csakugyan még a ven
dégek között időző főbírót Elénekeltek 
egy üdvözlő dalt. Majd Klein Györgyike 
IV. oszt. tanuló oly megható szép beszé- 
pet mondott, hogy a jelenvoltak vala
mennyien könnyeztek.

Este zenésfáklyásment és lampionos 
szerenád volt az ünnepelt lakása előtt. A 
menet a tűzoltólaktanya, illetve a központi 
elemi iskolából indult ki. 30 drb. fáklya 
100 drb. lampion világítása és a rezes 
bandák élénk harsogása mellett vonult a 
százakra felnövekedett közönség a Baros 
Gábor és Ferenc József utcán végig 
főszolgabírói lak elé, ahol az emberek 
beláthatatlan tömege várakozott. A szere
nádot adó „Kevevárai dalkör“ 30 énekese 
kellőleg elhelyezkedvén, Wenner Ferencz 
karmester megadta a hangot, mire mély
séges csendben felhangzott Beethoven 
„Hymnus az éjhez“ c. gyönyörű éji dala. 
Az ének végeztével Wenner Miklós
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dalköri elnök üdvözölte az ünnepeltet 
nehány szívélyes szóval, amire az meg- 
hatottan válaszolt. Majd Paull Sándor 
gőzmalomtulajdonos kis leánya nyújtott 
át egy szép fehér rózsákból készült csokrot 
az elemi iskolai tanulók nevében. A dal
kör befejező indulója után a közönség 
unisolo elénekelte még Kölcsey Himnuszát, 
mire a menet rendben visszaindult egészen 
a Hoffmann szállodáig, ahol aztán szét 
oszlott.

h í r e k .
=  Kinevezések. A magyar kir. igaz

ságügyiminiszter A d a m o v i t s  Mihály 
helybeli kir. járásbirósági Írnokot ezen 
járásbírósághoz irodatisztté nevezte ki.

Adamovics Mihály 1903-ban került 
Temesvárról a helybeli járásbírósághoz 
§ azóta kifejtett kiváló szorgalma és pél
dás magaviseleté elismeréseképen része
sült ezen előléptetésben.

A m. kir. igazságügyi miniszter ugyan
csak a helybeli kir. járásbirósághoz be
osztott és önálló működési hatáskörrel 
felruházott betétszerkesztő Írnokot K ra  j- 
cs i к Józsefet, betétszerkesztői telekkönyv
vezetővé nevezte ki.

=  Halálozás. Múlt hó 31.-én délután 
5 órakor hunyt el Temesvárott P i n c u 
Miklós nyugalmazott gör. kel. román plé
bános.A megboldogultat itt Kevevárán ked
ves és előzékeny modoráról jel ismerték 
és kedvelték s azért kimúlásának hire 
mindenesetre osztatlan részvétet fog kel
teni. Az elhaltban Pincu Kornél volt ke
vevárai, jelenleg központi t. főszolgabíró 
édes atyját gyászolja.

— A gyermeknap gyűjtése. Megvolt 
tehát a gyermeknap nagyvárosi mintára. 
Örömmel konstatálhatjuk, hogy az elemi 
iskolai tantestületnek a siker érdekében 
kifejtett tevékenysége méltó eredménnyel 
járt. A négy helyen felállított urnákba 
befolyt összesen 14451 korona, mely 
összeget a tantestület a községi elöljáró
ság útján illetékes helyre juttatotta. Az 
elemi iskolai tantestület tagjain kívül 
nyilvános köszönetét kell szavaznunk még 
Kaufmann Iionka, Gurits Irma és Kehr- 
mann Emi (Lugos) úrleányoknak, akik 
önkéntes vállalk zás folytán az urnáknál 
gyüjtvén, szintén igyekeztek a nemes célt 
szolgálni. Az idén elért szép eredmény 
szolgáljon buzdításul a jövőre nézve.

— Vallásvizsga. Nagytiszteletű Wall- 
rabenstein Jakab homokósi lelkész elnök
lete alatt f. hó 1-én Pünkösd másodnapján 
d. u. 2 órakor megtartatott a helybeli 
elemi és polg. fiú iskolák ág. h. ev. hit
tan! vizsgája. A tanulók általában jó ered
ményt mutattak fel, különösen a polg. fiú 
isk. növendékei. A tanulók hitoktatója, 
Rajcsányi Ernő az eredménynyel meg le
het elégedve.

=  Robbantási gyakorlatok. Az
összpontosított utászosztályok f. hó 9.- 
én d. u. a Dunavácz mellett épült utász
raktár környékén robbantási gyakorlato
kat tartanak. Az érdeklődők a gyakor
latokat megtekinthetik. A vizen való 
átkelésre csolnakok állanak rendelkezésre. 
2 o. 30’ és 3 ó. között megszemlélhető^ a 
robbantásra szánt építmények — felvilágo
sítással a gyakorlatokat vezető utász 
tisztek szívesen szolgálnak. 3 órától 
kezdve a gyakorlatok befejeztéig a vesze- 
lyeztetett területek el lesznek záiva.

Néző közönség részére állványok 
állanak rendelkezésre.

=  Papi korona. E hó 2-án Kevevá
rán volt a fehértemplomi esperesi kerület
hez tartazó róni. kath. papok rendes 
tavaszi gyűlésé. Délelőtt 10 órakor ünne
pélyes nagy mise volt, mely után a 
plébánián megtartották Janicsek Emil 
elnöklete alatt a szokásos gyűlést. Geiger 
Antal helybeli plébános „A lelkipásztor 
helyzete a más vallású és nemzetiségű 
vidéken“ címmel igen szép értekezését 
olvasta fel, amelvet élénk tetszéssel kisér
tek. Folyó ügyek elintézése után a gyűlés 
véget ért. Délben nagy diszebéd volt a 
plébánián. A koronán a következő papok 
vettek részt: Janicsek Emil esperes ( Fe
hértemplom ), Schelling József ( Székely- 
keve), Neumann János ( Kevepallós), 
Halbedel József ( Beresztócz), Tretter 
György ( Omlód), Steigerwald Ádám 
( Nagykárolyfalva ), Geiger Antal és László 
János ( Kevevára.)

=  Vérmérgezés rozsdás szeggel. 
Franz Antal elemi isk. II. oszt. tanuló a 
napokban belehágott egy rozsdás szögbe, 
amelyből kifolyólag vérmérgezést kapott 
s pénteken délután meghalt.

— A román templom uj órája. A 
9 év előtt elkészült román templomra a 
napokban tették fel az órát. A hitközség 
vezetősége igen bölcsen bevezette a 
villanyvilágítást a templomba s igy fel az 
órához is, amely tehát most éjjel is 
világit.

A kevevárai áll. s. egyesületi 
polg. leányiskola növendékeinek 
tornavizsgálata f. évi június hó 
13-án délután 4 órakor lesz u polg. 
fiúiskola tornatermében. A szülő- 
ket és érdeklődőket ezúttal meg
hívja a tantestület.

— Hittani vizsgák. Junius 2-án voltak 
a helyb. róm. kath. vallású tanulók hittani 
vizsgái Janicsek Emil apát, fehértemplomi 
esperes elnöklete alatt. László János káp
lánnak az egész évben kifejtett kiváló szor
galma a tanulók értelmes feleleteiben meg
kapta a maga jutalmát. Közönség szép 
számmal volt jelen. A g. k. román tanulók 
hittani vizsgája Boldovina Márkus dolovai 
lelkész elnöklete alatt e hó 6 - án volt. Mint 
értesülünk, az eredmény kielégítő volt.

ä  Pincetűz. Kedden este TÓ óra kö
rül az utcán sétáló közönség észrevette, 
hogy Nikolics Miklós kereskedő házában 
éppen a „Temeskubini Takarékpénztár“ 
helyiségei alatt elfekvő pincéből sűrű és 
fojtó füst tör elő. Rögtön felkopogtatták a 
házigazdát, akivel együtt lerohantak a pin
cébe és megállapították, hogy az egyik bo
ros hordó alatti fadorong, az inasok által 
ott felejtett és időközben elégett gyertyától 
tüzet fogott. A tüzet az időközben elkerült 
vízzel teli kannákkal rögtön eloltották s igy 
az ijedelmen kívül m is kár nem volt.

=  A szavszati jogot nyerő 6 oszt. 
tanulók vizsgái. A kevevárai járási isko
lai körzetben a 6. osztályú elemi iskolai 
fiúnövendékek évzáró vizsgálatai Wenner 
Miklós helybeli isk. igazgató, mint isk. 
felügyelő elnöklete alatt a következő 
sorrendben tartatnak meg:

F. é. junius hő 6-án Kevevárán ; 
junius hó 9-én Székelykevén, a kevepal- 
lósi tanulók belevonásával; junius 10-én 
Homokoson; junius hó 12 esetleg 13-án 
is Homokbálványoson; junius hó 15-én 
Delibláton s junius hó 16-án Gályán a

dunadombói növendékek belevonásával. 
Wenner Miklós isk. igazgató távollétében 
és akadályoztatásában, a helybeli iskolák 
állandó igazgató helyetteséül Wenner 
Ferenc tanító bízatott meg az iskolaszék 
által.

— Pompeji pusztulása. Minden in
telligens ember ismeri Bulver E. ily című 
hires regényét. Ezen regény nyomán 
készült a hires Ambosio gyár által sok 
100-000 korona költséggel és 6000 ember 
közreműködésével eszközölt felvétel. Ezt 
a mesterművet az „Uránia“ tudományos 
színház is méltónak tartotta arra, hogy 
műsorába iktassa s három hétig műsoron 
tartsa.

A kitűnő filmet Janies Mihály mozi
tulajdonos is — habár nagy költséggel 
— megszerezte s bemutatta. Zsúfolt ház 
nézte a darabot élénk tetszés mellett. 
Általános volt a vélemény, hogy még a 
nagy »Quo vadis“ filmnél is külömb ez 
a mostani. A tömegjelenések az antiteat- 
rum feltétlenül mesteriebben vannak 
megcsinál,a, nem is beszelve a Vezúv 
kitöréséről és az égő, sistergő, mindent 
elpusztító láváról, amely a legtökéletesebb 
fokig hű.

=  Kirabolt korcsmáros. Csütörtökön 
éjjel ismeretlen tettesek betörtek a vár 
alatti kis erdőben elhelyezett s fából össze
konstruált faházikóba s ott a tegnapi kaszi
nói majálisra összegyűjtött ennivalófélét 
mind elemelték. A kár nem olyan nagy, de 
azért az eset mégis tanulságos Fleischha
cker Mihály tulajdonosra nézve. Ráért vol
na ő még később is levinni a kifliket, sza
lámit stb. Úgyis összeszáradt volna szomba
tig. A közönségre nézve tehát nem nagy 
kár ez a kis lopás, mert a korcsmáros a 
tegnapi napra friss dolgokat volt kénytelen 
beszerezni, s így legalább elfogadhatót 
nyújthatott a kaszinói majálisra leérkező 
közönségnek.

=  Az Állatkert csodája. Világszerte 
nagy feltűnést keltett az a hír, hogy a 
budapesti Állatkertben két kis cápa-embrió 
kelt ki a tojásokból. Ez valóságos esemény 
a tudományos világban, mert a cápa csak 
a tengerben marad meg. A két jövevény 
szépen gyarapodik és a német, francia, 
angol, holland, orosz és más természettu- 
dosak egymásután keresik fel az Állatker
tet, hogy erről a természettudományi 
csodáról személyesen is meggyőződjenek.
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3705/914 tlkvi. szám.
Utóajánlata Greiner József homokbl. 

lakosnak Pancsovai hitelbank r.-t. végre- 
hajtatónak Rádiós Tivadar elleni árverési 
ügyében.

Árvarési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatóság Pancsovai hitelbank javára 9000 
kor. tőke s jár. és még felmerülendő költ
ségek kielégítése végett az 1881 évi LX. 
t.-c. 144 és 187 és az 1908 évi ХЫ t.-c. 
27 §-ai alapján és a 146 §-a értelmében 
Rádics Tivadar homokbálványosi lakos el
len a fteinplomi kir. törvényszék területén 
fekvő Homokbálványos községben és a 
homokbálványosi 3611 sz. betétb. felvett:

A I. 1671/1 hrsz. Ház 826 öisz a. 
udvarral a beltelekben 270 n.-öl és 1672/1 
hrsz. Kert a beltelekben 1470 kor. 70 f. 
becsárban, mint az utóajánlat által Ígért 
összegben az árverést Greiner József ho- 
mokbálv. lakos utóajánlata következtében 
elrendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhirré teszi.

A nyilvános árverés H b á 1 v. község
házánál 1914 évi június hó 17 napjának 
d. e. 9 órájakor fog megtartani a követ
kező úgy a tlkvi. hivatalban mint H b á 1 v. 
községben a hivatalos órák alatt báriki 
által megtekinthetők.

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

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

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

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

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

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

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

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

Kevevárán, 1914. évi hó máj. 1-én.
Kapp J. s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekönyv vezető.

227/914 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti kir. jbí
róságnak 1913 évi 62139 sz. végzése kö
vetkeztében Dr. Fleiner Soma ügyvéd ál
tal képviselt Fenyves Ármin bpesti cég 
javára 240 kor. s jár. erejéig 1914 évi 
március hó 4 n. foganatosított kielégítés 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1500

I kor. qecsült következő ingóságok u. in. 
bolti árúk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai királyi 
járásbíróság 1914 évi V. 217°2 sz. végzé- 

j se folytán 240 kor. tőkekövetelés, ennek 
1913 évi október hó 15 napj. járó 5°//os 
krmatai csddig összesen 88 kor. 88 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Deliblálon alperes házánál leendő 
megtartására 1 9 1 4. ju n i us hó 8-ik 
napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzelik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükséges 
tén becsáron alul is el lógnak adatni.

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, 1914 évi május hó 25 - én.
Gurits Lajos kir. bir. vég.

3551/914 tlkvi szám.
A beadványokban ezen számra kell hivatk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatáság a Délmagyarorsz igi gazdasági 
bank R.-T. javára 3500 kor. tőke és jár. 
és még felmerülendő költségek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t.-c. 144 és 187 
és a'. 1908 évi XL1V. t.-c. 27 §-a alapján 
és a 146 §-a értelmében Vojnov Zsiván 
homokosi lakos ellen a fehértemplomi kir. 
törvényszék területén fekvő Deliblát köz
ségben fekvő és de’ibláti IV/498, IV/515, 
VI/914 és VI/1147 lapsz. tik vb. felvett.

I. A deiibláti IV/498 (VII 922) lapsz 
tlkvben felvett: 35 hrsz. (34, 28, 288 Mr. 
hat. 31 hat) 1 hold II. o. szántó 1650 k. 
becsárba... II. A deiibláti IV/515 lapszám 
tlkv. felveit: 35 hrsz. (20 Mram. hat 35, 
110 hat) 3 hold II. o. szántó 3/4 r. 508 k. 
75 f. becsárban. III. A deiibláti VI/914 
lapsz. telkvben felvett: 400 hrsz. (Wich- 
trieb, 226, 177, 123 hat) 1200 n.-öl II. o. 
szántó 616 kor. becsárban. IV. A deiibláti 
VI/1147 lapsz. tlkvben felvett: 98 hrsz. 
(98, 37, 99, 122 határos) 1200 n.-öl II. o. 
szántó 770 kor. becsárban, mint az utó- 
ajánlattevő által Ígért összegben az árve
rést Kanacski Jován homokosi lakos utó
ajánlata következtéden elrendeli és ezt 
valamint ennek feltételeit ezennel közhir
ré ieszi. Megjegyeztetik, hogy a IV/515 
lapsz. telvkben felvett ingatlanjutalékra 
Vojnov Lyubicza javára bekebelezett élet
hossziglani haszonélvezeti jog ezen árve
rés által nem érintetik.

A nyilvános árverés De l i b l á t  köz
ségházánál 19Í4. évi június hó 16 nap
jának d. e. 9 órájakor fog megtartatni a 
következő ügy a telekkönyvi hivatalban 
mint Deliblát községházánál megtekint
hető és kifüggesztett feltételek meliett.

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

nem fognak eladatni.
3. Árverezni szándékozók tartoznak 

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

4. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha 
az utóajánlattevő az árverésen meg nem 
jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő állal megvettnek jelen

tik ki.
6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 

köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéit ár megfelelő vagyis 10o/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül hagyásával és 
kizárásával a árverés nyomban folytatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8 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.

Kevevára 1913 évi ápr. hó 27-én 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

Jó

szép  

és 

div.

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
x  Iparosok

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

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak bérén- 
•*-: dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
Nem gyári munka, kizárólag 

mesterek által készített bútorok!

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.

Olcsó könyvek! 
az Athenaeum könyvtárból

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.

Nyomatott az Oberiauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


