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A lap szellemi részét illetp közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Nem akartuk és nem tudtuk el
hinni az első híradásokat, melyek a 
trónörököspár rettenetes, vérfagyasz
tó tragédiájáról szóltak. Fájdalmas 
valóság volt ez s a borzalom, a meg
döbbenés, az ijedelem és még min
dig a kétkedés érzete töltötte el az 
embereket.

Az egész világon keresztül üvöl
tött a rémséges hir, hogy a magyar 
trón várományosát és annak szép
séges hitvését, Zsófia hercegnőt egy 
őrjöngő suhanc golyója megölte.

A csapás, mely váratlanul ért 
bennünket óriási, mert egy minden 
tekintetben egész embert, kiváló ka
tonát veszítettünk Ferenc Ferdinánd 
trónörökösben és tetézi e szörnyű 
csapást, hogy kétszeres a gyász, mert 
egy fenkölt lelkületű, nemes szivű her
cegasszonyt veszítettünk Chotek Zsó
fiában.

Mély megilletődéssel állunk a 
két fenséges holttest ravatalánál és 
a rettenetes tragédia belémarkol szi
vünkbe, mert az a tudat, hogy a 
trónörökös nemes egyénisége és ki
váló tulajdonságai teljes bizalommal 
tölthetik el nemzetünket, az a tudat 
átment e nemzet vérkeringésébe. 
Ezért érezzük és tudjuk, hogy elve
szítettünk valakit, akihez igen sok 
szép reményt fűztünk.

Hőn szeretett, agg királyunkat 
újabb nagy megpróbáltatások elé 
álllitja ez a rémségesen borzalmas 
tragédia. Hisz úgyis már nagyon so
kat szenvedett, sok hasonló csapást 
kellett már végig élnie!

Imádkozzunk ő felsége tartós 
egészségéért, hogy ezt a rettenetes 
csapást is bátor szívvel és acélos lé
lekkel viselje és bízni tudjon a jö
vőben.

Felhívás a Délmagyarországi Tanítóegye
sület tagjaihoz és a Délvidék tanügy- 

barátaihoz.
Népek és nemzetek egymással élet

halálharcra keltek ! A közel elmúlt évek 
világeseményei a távol keleten és a közeli 
szomszédságban puskaropogás és ágyúdö- 
rej között kardéllel uj térképeket rajzoltak 
a földgömbre. Napjainkban pedig az „Új
világ“ országai törtek egymásra néhány 
petroleumforrásért. A világosság, a meleg, 
a kereset és meggazdagodás, szóval a 
megélhetés és fönnmaradhatás forrásai 
indították az országokat kétes-sikerű há
borúskodásra. Ott pedig, ahol az emberek 
még nem keltek élet-halálharcra, nagy a 
készülődés és vitatkozás — és uj világné
zetek terjesztése foglalja el az emberek 
kedélyét. Úgy az anyagi, mint a szellemi 
téren, forrongás, átalakulás van napiren
den, pártok és nemzetek szövetkeznek, 
mintha a közeli jövő általános döntő vias- 
kodás szükségét rejtené méhében.

Az egységes magyar nemzet alkot
mányos hazája körül égő csóvák repülnek ! 
Mi tarthatja távol tőlünk a veszedelmet ? 
Mi biztosithatja nemzetünk sikerét az 
esetleges nagy leszámolásban? Se ellen
ségeink türelmébe, se szövetségeseink 
higgadtságába nem bizhatuk. Ezredéves 
nemzeti létünk további biztositása egye
dül nemzetünk, erőink fejlettségében, haza-

T Á R C A .
-----* * —

A Duna parton.
A Duna parton ültem 
Csudás szép nyári éjen ;
Fürdött sok apró csillag 
A folyam mély vizében.

Nagy, néma csönd körültem;
A viztükör fölött 
Egy bús sirály magában 
Fel- és le röpködött.

A hold túl a hegyekből 
Felbukkan, széttekint;
A hegyfokon ős várrom,
A vízbe’ képe ring.

— Nem tudom, mért, de szivem 
Csakhogy meg nem s  ̂ kad! 
Talán, mert épp ily éj Volt. ~ 
Mikor elhagytalak. . .

Szabadka Gyula.

A lelkésznek helyzete és köteles
ségei vegyes vallású és vegyes 

nemzetiségi vidéken.
Országokban, melyekben a népnek 

ugyanazon vallása és nemzetisége van, az 
uralkodó és népe közti egyetértés sokkal 
könnyebben lehetséges, mint más orszá
gokban, amelyekben mindenféle hitfele- 
kezet és nemzetiség van. Ugyanez áll a 
lelkipásztornak működési terére nézve is ; 
mert természetes dolog, ahol többféle val
lás és nemzetiség van, ott nagyon kön
nyen véleménykülömbség keletkezik.a mely
ből a szenvedély és más körülmények ha
tása alatt, meghasonlások, civakodások 
stb. fejlődnek.

A fennforgó különös viszonyok közt, 
amelyekkel minduntalan találkozunk és 
azért ezekkel kötelességeink teljesítése 
közben mindenkor számolnunk kell, mi 
legyen, ha eredményesen dolgozni aka
runk, álláspontunk és cselekvésünknek 
irányítója?

A legelső úgyszólván c.nditio síné 
qua non az, hogy e vidéken a lelkipász

tor meggyőződésszerű pap legyen, aki 
hitközségében kötelességeit lelkiismerete
sen és pontosan végezze. Ez szerfölött 
szükséges ezen vidéken! Mert tagadha
tatlan, hogy a papnak sok ellensége van 
intra muros hívei közt, akik kötelesség- 
mulasztás és hanyagság esetében elége
detlenkednek és föllá adnak lelkipásztoruk 
ellen és e tekintetben nem egyedül álla
nak ezek, hanem minden pillanatban haj
landók ezekkel szövetkezni természetes 
ellenségei, akik egy teljes légiót képeznek 
t. i. a más felekezetüek, nazarénusok, 
szociálisták, szabadkőművesek stb. és ezek 
az ellenségek extra muros. Ez utóbbiakat 
egyházunk barátjaivá tenni vagy pedig 
convertálni rendkívül nehéz feladat; a 
legcélszerűbb vidéken ez, hogy a lelki- 
pásztor mindenkor kötelességeit lelkiisme
retesen teljesítse, minek folytán ellenségei 
elhallgatnak.

Magasabb tudományos képesítéséhez 
mérten legyen e vidéken a lelkipásztor 
mindenkor finomabb műveltségű és tiszta 
jellemű. Szeresse a jó erkölcsöket és az 
igazságot, hirdesse ezeket mindenkor szó-
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fiúi áldozatra való készségünkben és a 
tökéletesedésben való kitartásunkban gyö
keredzik.

Ha e nemzet erői az ország és az 
alkotmányos szabadság megvédésében a 
kellő okossággal és bátorsággal fognak 
megnyilvánulni, akkor a világot átjáró 
forgószél fejünk fölött magasan, kártétel 
s rombolás nélkül fog elszáguldozni.

A magyar nemzet hazaszeretete, 
munkaereje, önbecsülése, honfitársai irán
ti békülékenysége, a modern művelődés 
iránti érzéke és a nemzet ősi szent kin
cseinek a megóvása, mind oly erőténye
zők, amelyek nemzeti létünk további fenn
állását biztosítják.

Az ősi erényeknek a nemzetbe való 
folytonos beplántálása, az uj, a modern 
erényeknek a nép fiaiba való beleoltása 
a nemzet tanítóinak a föladata. Az ország 
tanítósága óráról-órára, napról-napra év- 
ről-évre terjeszti és nemesíti a nemzet- 
fönntartó szellemi és testi munkaerőket.

A Dél magyarországi Tanítóegyesület 
immár negyvennyolc évi munkálkodásra 
tekinthet vissza. Hosszú működésében 
nincsen állomás, amelyből csüggedés vagy 
visszafejlődés indult volna ki. Negyven- 
nyolc éven át mindenkor és minden tény
kedésében az országfenntartó erőket mun
kálta, szolgálta, ápolta és tökéletesítette. 
A Délvidéknek minden palotája, háza és 
kunyhója át van hatva az önfeláldozó 
hazaszeretettől és az igazi kultúra utáni 
vágyakozástól. Generációk alakultak át a 
szó nemes értelmében a Délmagyarorszá
gi Tanítóegyesület aegise alatt.

A nemesedés munkájában maga az 
egyesület járt elől, amikor a kellő időben 
fölismerte azokat a fönntartó elveket, a 
melyeket követve és hirdetve a megerő
södést, elsősorban saját tagjaiban szolgál
ta. A Délvidék tanítói, egyesületünk irá
nyítása mellett minden időben a kor ma
gaslatán állottak s helyesen fölismerve 
nemzetnevelő föladataikat összejövetelei

val és saját példájával; egyelően igazsá- I 
gosan és szeretetteljesen bánjék a szegé- j 
nyekkel és gadagokkal, a szerényebb ál- | 
lásuakkal, a tisztviselőkkel és az értelmi- 
séggel. Előnyökben ne részesítsen senkit. ; 
Jóindulatú legyen mindenki iránt, külö- 
nősen a szegények, betegek és idegen 
vallású és nemzetiségi közönség iránt. 
Botrányos élet és bármely jellembeli fo
gyatkozás lehetetlenné teszi e vidéken a 
lelkipásztornak eredményes működését.

Itt különösen hangsúlyozandó, hogy 
a papnak magasabb és finomabb művelt
sége azért úgyszólván égető szükség, mert 
az egész \ idekbeli népség, mint a Balkán- ' 
félszigetnek és Szerbiának közvetlen szom
szédja a műveltségnek nagyon alacsony j 
fokán áll és ez mondható nemcsak az ; 
idegenekről, de híveinkről is és pedig 
ugyanezen mértékben. A híveink a szer- j 
bek és románok között lakván mint kos- 
mopolitusok már régóta elsajátították nem
csak ezeknek nyelvét de sajnos ! még in
kább ezeknek rossz sajátságait és szoká 
sait: ezekben nem bűnt hanem inkább 
egy tetszetős virtust látnak, már régóta 
mindenfelé ismeretes dolog, hogy ez a 
vidéken a Duna partján lakó németek a 
neveletlenségeket, műveletlenségeket, a 
durvaságot és mértékletlenséget illetőleg 
nemcsak ritkítják a párjukat, de talán 
egészen egyedülállók! Papjuk azért legyen 
e vidéken művelt ember, hogy a nép. 
mely már legrégibb idő óta említett rossz

ken, írásaikban a nemes önképzést, a mo- 
1 derű haladást és a hazafias lelkesedést i 

szolgálták. Ezt fogjuk demonstrálni leg
közelebbi gyűlésünkön is.

Jelen sorainkkal meghívjuk a Del 
magyarországi Tanítóegyesület tagjait 
XLVI1I. nagy- és közgyűlésünkre, hogy 

i tanúságot tegyenek újra egyesületünk ne
mes munkálkodásáról.

Meghívjuk a Délvidéken működő 
rokonegyesületeket, hogy együtt munkáj- 
kodva közös erővel keressük a nevelő- 
tanitás helyes céljait, jó irányait s a mo
dern elvek közül az érdemeseket kiválaszt
hassuk.

Kérjük a rokonegyesűleteket és szak
osztályainkat, hogy a gyűlés és az azt 
megelőző ankéten megfelelően képvisel
tessék magukat és előadóikat a kellő út
mutatással lássák el.

Meghívjuk nagy- és közgyűlésünkre 
és a vele kapcsolatos ankétre, a kirándu
lásra Nagyhecskerek városnak nemes kö
zönségét, továbbá a Délvidék tanügyba- 
rátait és a társegyesületek képviselőit.

Valamennyien legyenek tanúi és se
gítői a Délmagyaro. szagi Tanítóegyesület j 
hazafias munkálkodásának.

A folyó évi XLVIII. nagy- és köz
gyűlés Nagybecskereken július hó 6., 7. 
és 8. napjain fog megtartani; a részletes 
programmot junius hó folyamán küldtük 
szét.

A viszontlátásra Nagybecskereken ! 
Pancsova, 1914. június hó 24.

Hazafias üdvözlettel:
A Délmagyor. Tanítóegyesület nevében: 
Lambrecht Péter Maurer Mihály

elnök. titkár.

Arcképleleplezési ünnepély, i
Lélekemelő ünnepély színhelye 

volt Székelykeve községe június hó 
28-án. Ezen a napon ugyanis leplez

szokások közt él, lássa be, létezik ezeknél 
valami jobb és szebb is. Talán mégis fo
gékony az iránt az egyik, vagy a másik !

Minden jó pap nemcsak egyháznak 
fia, de fia egyszersmind az ő hazájának 
is. Ha e vidéken szerfölött szükséges, 
hogy a lelkipásztor egyházának szeretettel 
és hűségesen szolgáljon, épúgy megköve- 
teltetik tőle, hogy hazájának is hűséges 
fia legyen. Ezt sugallja neki a hazaszere
tet, e fenséges erény! melynél fogva sziv- 
beli óhaja az embernek, hogy hazája min
dig boldog legyen, hogy fennmai adjon, 
virágozzék, gyarapodjék erőben, tekintély
ben és vagyonban és távol legyen tőle 
minden vészély, mely ezt létezésében fe
nyegetné. Csak a szociálisták azok, kik 
előtt a háza fogalma ismeretlen és min
den más ami a hazával összefüggésben 
van. Azért ők a hazátlan ,k.

De mit észlelünk ami vidékünkön 
közvetlen közelben a hazaszeretetet ille
tőleg? Sajnos! nagyon szomorú állapoto
kat, amelyeket különben hazánknak más 
vidékén is találhatunk.

Magyarországnak e déli vidékén leg
nagyobb feszt szerbek és románok, kik 
gör. kel. vailásúak, laknak, számszerint 
jönnek a németek és végre a magyarok, 
kik a legkevesebben vannak.

A szerbeknek álmainak tárgya egé
szen más valami mintJegy dicsőségteljes 
boldog Magyarország. Éppen úgy a ro
mánoknak is.

te le a székelykevei önkéntes 
tűzoltó testület zászlóanyjának néhai 
dr. Péscha Miklósné életnagyságú 
aquarell arcképét.

Az ünnepély a következőképpen 
folyt le:

Reggel 7 órakor az önkéntes 
tűzoltó-testület elnöke és parancs
noka megjelent Bunda Vazul keve- 
várai földbirtokos házánál és felkér
ték méltósigos dr. Péscha Miklós 
udv. tanácsos, országgyőlési képvise
lőt, hogy Székelykevén az arckép
leleplezési ünnepélyen részt vegyen. 
Keveváráról 15 kocsi kisérte a 
képviselőt Székelykevére. A község 
határánál várták a székelykevei 
polgárok. A falú végén fölállított 
díszka pún ál a községi biró, a község
háza előtt pedig Szabadka Gyula 
áll. isk. igazgató üdvözölte a kerület 
illustris képviselőjét. Aztán a tisztel
gő küldöttségeket fogadta a jegyző 
lakásán.

A délelőtt tartott ünnepi szent 
misén, melyet Schelling József 
lelkész celebrált, a képviselő úr, a 
vidékről megjelent kísérők élükön 
Fábry főszolgabíróval, valamennyi 
helybeli testület és a lakosság részt 
vett.

Mise után az állami ovoda dísz
termében folyt le a díszközgyűléssel 
kapcsolatos arcképleleplezési ünnepély

A díszközgyűlést Fábry Géza a 
járás nemes lelkületű és köztisztelet
nek örvendő főbírája nyitotta meg, 
azután egy küldöttség ment a plébá-

A németek közt sokan vannak, akik 
nem éppen az igazi hazaszeretettel büsz
kélkedhetnek, de meggyőződésein az, ha 
a haza veszedelemben forog, úgy ennek 
védelmére sietnek, úgy amint ez 1848— 
49-ben történt.

Csak e vidékbeli magyarok azok, 
akik könnyen elképzelhető okoknál fogva 
magyar hazánkat őszintén és szívből és 
lélekből szerelik!

De ki volna tulajdonképen hivatva a 
néppel a hazaszeretet fogalmát közölni, 
ezt benne fenntartani és mindinkább ter
jeszteni? Minden kétségen kívül az ifjú
sággal szemben ez a tanítóknak köteles
sége, a felnőttekkel szemben ez a külön
féle tisztviselőknek, de legelső sorban a 
lelkipásztornak kötelessége és pedig kü
lönbség néhűil, legyenek a felnőtt emberek 
az ő hívei, akár mások. Mert e vidékbeli 
tisztviselők a nagyon különös viszonyok 
miatt nem igen szeretnek itt tartózkodni 
és ha idejönnek, teszik ex obedientia a 
felsőbb hatóság iránt, a legritkább eset
ben ezen szándékkal, mindég vagy hosszú 
időre itt tartózkodni, hanem hogy minél 
előbb más kellemesebb vidékre kerüljenek.

És csakugyan az e vidékbeli kath. 
papok mindenkor a magyar állameszmé
nek hűséges képviselői voltak és azok a 
mai napokban is. A Duna-menti plébáni
ák a magyar állameszmének — kivétel 
nélkül — erős várai. Geiger Antal

kovevárai r. k. lelkész
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niára a képviselőért.
A belépő képviselőt a jelen volt 

közönség harsogó éljennel fogadta. 
A tűzoltó testület elnöke méltatta a 
néhai zászlóanya női és honleányi 
erényekben dús érdemeit, az arcké
pet leleplezvén, melyet a testület 
parancsnoka megható beszéd kísére
tében átvéve fogadalmat tett, hogy 
a testület e képet kegyelettel meg
őrzi.

A leleplezés után a tüzoltó- 
testület helyiségében elhelyezte a 
képet, azután támadási gyakorlatot 
tartott, mely általános tetszést 
aratott.

Délben a községi nagyvendég
lőben 80 terítékű diszlakoma volt. 
Az első felköszöntőt dr. Péscha 
Miklós képviselő mondotta a magyar 
királyra.

Schelling József plébános a 
képviselő hazafiui érdemeit méltatta. 
Beszéltek még : Gyuris János, Novak 
Hugó tanítók, Fábry főszolgabíró, 
Szabadka Zoltán theológiai tanár és 
Szabadka László joghallgató stb.

Diszebéd után a képviselő úr 
nagy kísérettel bekocsizta a község 
határát, hogy személyesen meggyő
ződjék az esőzések és a csatornák 
kiöntései folytán keletkezett óriási 
kárról.

Este a plébánián a képviselő 
tiszteletére diszlakoma volt, mely 
alatt a tűzoltó-testület fényes lampi- 
onos és fáklyás diszfelvonulást 
rendezett.

HÍREK.
=  Törvényhatósági bizottsági köz

gyűlés. Temesvármegye alispánja — Fe- 
renczy Sándor — Ő cs. és kir. Fensége 
F e r e n c  F e r d i n á n d  és Fenséges hit
vese H o c h e n b e r g  Z s ó f i a  gyászos 
elhalálozása alkalmából teendő intézkedé
sek végett a következő meghívót küldte 
a törvényhatósági bizotttsági tagoknak: 

M E G H Í V Ó .
ü császári és királyi Fensége Ferenc 

Ferdinánd trónörökös gyászos elhalálozása 
alkalmából teendő intézkedések végett az 
1886. évi XXL t.-c. 46. szakaszában biz
tosított jogomnál fogva f. évi július hó 
8-ik napjának délelőtt 11 órájára, a vár- ( 
megye székház nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tűztem ki.

Felkérem a tekintetes Törvényható
sági Bizottság tisztelt tagjait, hogy a vár* 
megye közönsége részvétének nyilvánítása 
végett ezen közgyűlésen megjelenni mél- j 
tóztassanak.

Kiváló tisztelettel:
Temesvár, 1914. június hó 30.-án.

Ferenczy Sándor s. k. 
alispán.

— Requiem. Tegnag — szombaton— j 
d. e. 9 órakor a róm. kath. templomban | 
ő cs. és kir. Fensége Ferenc Ferdinánd 
és Fenséges neje Hochenberg Zsófia em- i 
lékére ünnepélyes requiem volt, amelyen \

I a hívők sokasága áhitatos imával fohász
kodott Istenhez az elhuntak lelki üdvéért. 
(A gyászmise megtartásáról csak lapunk 
zártakor értesültünk.)

— Helyettes óvónő. Molnár József 
, verseczi kir. tanfelügyelő kinevezte Jochum

Magda oki. óvónőt — Müller Péter hely- 
beli tanító sógornőjét — a homokszili 
állami óvodához helyettes óvónőnek.

=  Tanítóink továbbképzése. Érte
sülésünk szerint tanáraink és tanítóink 
néhánya továbbképzésre fordítja törvényi
leg biztosított vakációját. A továbbképző 
tanfolyamon résztvevők közül Szatmáry 
Károly polg. isk. tanár és Nica Péter el. 
népisk. tanító el is hagyta már e célból 
községünket. Szatmáry Károly Budapesten, 
Nica Péter pedig Kolozsváron fogja tölte
ni a szünet java részét.

Búcsúestély. Szerda este búcsúzott 
el a Hoffmann szállodában szükebb kör
ben Dr. Budimácz Mihály ügyvédjelölt, 
aki a Dr. Bartulov féle irodában szerzett 
nagy gyakorlati praxist. A szimpatikus 
és jó modorú jelölt innen Pécsre távozott, 
ahol tanulmányait folytatni fogja.

— Polg. fiú isk. igazgató helyettes. 
Láng János polg. isk. igazgató e hét folya
mán 2 hónapi szabadságra indult. Távol
léte alatt Rajcsányi Ernő polg. isk. tanár 
helyettesíti az igazgatói teendőkben. Aki
nek tehát valamilyen — a jövő tanévet 
illetőleg — informátióra van szüksége, 
forduljon bizalommal Rajcsányi Ernő h. 
igazgatóhoz.

== Meghalt a kis cápa! Az Állatkert 
büszkesége, a petéből kikelt kis cápa-em
brió befejezte rövid életét. Már-már azt 
hitték, hdgy fölnevelik s Budapest lesz a 
természettudósok Mekkája, ahoAa a csoda 
látására az egész világból összecsődülnek, 
de a kis cápa búcsút mondott ez árnyék
világnak s vége a szép reménykedésnek!

=  Tanagra ! Tanagra! Az Állatkert
ben mozi is van, még pedig kitűnő mozi 
s minden délután Tanagra-előadások is 
vannak. Ezeket a népszerűvé lett művé
szi mutatványokat annyira szeretik az 
Állatkert látogatói, hogy sokszor a kis 
sziklabarlang előtt egész tábor várakozik 
a bemenetelre. Régente a görögök kiabál
ták, mikor meglátták a tengert: Thalatta! 
Thalatta! Mosta gyerekek ujjonganak: 
Tanagra! Tanagra!
Egy parasztunk, aki okos és filizofál.

A közel múltban egy kossavai láto
gatás alkalmává’, amidőn sűrű, utálatos 
porfellegek kergetődztek útcáinkon és 
amiatt csak az lépte át küszöbét, akinek 
a „muszáj“ parancsol, F. bácsi — akinek 
teljes nevét családi viszonyaira való tekin
tettel elhallgatjuk — kiállott a kapuba 
s tátott szájjal, mély lélekzetvétellel szív
ta magába a széllel viaskodó porszemecs- 
kéket. Arca, ruhája olyan volt már, mint 
a föld: szürke homokkéreg födte egész 
alakzatját . . ., de azért dehogy ment be! 
Ormánya, tüdejének gépezetje is úgy lát
szott, mintha már megunta volna ez ózon
dús depressziót — amint ő azt ne
vezi — . . ., drüsszentett, köhigécselt, 
de azért mégsem hagyta cserben filozófiá
ját: ott maradt! Épp egy ilyen lekótázha- 
tatlan — drüsszentés és köhögésből álló — 
akord elhangzása közepette szólítja meg 
F. bácsit egy úr, - aki jól ismeri filozófu
sunk extravaganciáját — mondván:

— Az Isten áldja F. bácsi! Miért nem 
megy be ?

— Hallja! Eddig azt hittem, hogy 
az úr okos ember de úgy látszik csalat- |

koztam! Miért nem megyek be? — Hát 
nem tudja az úr, hogy minden embernek 
évenkint átlag, 7 kg. port kell magához 
venni! 7 kg-t, bizony! — És nem - e oko
sabban cselekszem, ha itt az alkalom — s 
egyszerre veszem be, mintsem részletek
ben?!

Bizony! én beveszem ma a 7 kg-t 
s osztég nem gondolok erre a jövő esz
tendeig !

Ilyen okos ember a mi F. bácsink! 
És, ha az baj hadd legyen baj . . . sokkal 
nagyobb azonban a baj, hogy több is van 
ebből a fajtából!

=  Az okos elefánt. A budapesti 
Állatkert legnépszerűbb elefántja Kuba. 
Ez jár körül a kertben, hátán egy-egy 
csomó gyerekkel, akik büszkén ülnek a 
magas trónuson. Aminap ily körséta al
kalmával, nagyon megbámulta Kubát egy 
kis leányka, Lehotzky Gizus, egy főváro
si tanár gyermeke s e közben a labdája 
kiesett a kezéből s odagurult a Kuba lába 
elé. A kis Gizus rémülve rohant a labda 
után, egyenesen a Kuba hatalmas lábai 
közé. Anyja sikoltva ugrott oda, de már 
késő volt, az elefánt fölemelte rettentes 
lábát, egy pillanat s a gyermek széttapo
sott fővel marad a földön. De Kuba hir
telen megragadta orrmányával a kis leány
kát s félretolta az útból. A kis leány és 
a labdája meg volt mentve, anyja zokog
va ölelte keblére, a közönség viharos taps
ban és éljenben tört ki, s mint a zápor 
hullott Kuba elé a sok sütemény és Kuba 
fölemelve orrmányát vidám trombitálással 
fejezte ki megelégedését az elismerés 
fölött.

=  Ingyenes balatoni kalauz. A 
Balatoni Szövetségnek most jelent meg 
az ingyenes balatoni kalauza. A szép 
képekkel díszített kalauzt a szövets’é£ 60 
ezer példányban nyomatja és osztja szét. 
10 filléres bélyegdij mellett a csinos 
füzetet bárki megkaphatja a szövetség 
titkári hivatalánál Balatonfüreden.

S t e c k e n p f e r d -
l i l i omte j szappan

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölillmul- 
hatatlanságáért. Ezernyi 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.
Hasonló céppen kitűnő Bergmann Maiié
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

% Könyvkötői műhelyemben %
9 #
•  mindenféle e szakmába 9
9 9
9 vágó munkálatok a le g  #
#  n a g y o b b  szakértelem- 9 
9 mel elkészíttetnek. 9
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A kevevárai Idr. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
5498/1914 tlkvi. szám.

Áivarési hirdetir.éi.yi kivonat,
Dlmics Mita és Bacsvanscki Mita ho- 

mokbálványosi lakosok végrehaj tatoknak 
Miloszávlyev István homoki) Álványosi la
kos végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 1450 K. tőkeköve
telés és járulékai behajtása végett a keve- 
várai kir. jbiróság területén levő, Homok
bálványos községben fekvő, s a hbálvá- 
nyosi 1950 sz. betétben felvett: A I. 2308 
hrsz. Ház 145 cisz. udvar és gazdasági 
épülettel a beltelekben 537 n.-öl és 2309 
hrsz. Kert a beltelekben 557 n.-öl 939 K. 
becsárban. A *}* 4685 hrsz. Szántó a Dzsom- 
bai dűlőben 1 hold 25 n.-öl 244 kor. be
csárban. A j* 5036 hrsz. Szántó a Joleni- 
cze dűlőben 1261 n.-öl 189 kor. becsárban. 
Az I. 2308, 2309 hisz. ingatlanra Miloszáv
lyev Zsivka javára bekebelezed lakási jog; 
valamint az egész ingatlanokra Miloszáv
lyev Giga és Kata javára bekebelezett 
élethossziglani haszonélvezeti jog ezen ár
verés által nem érintetik; amennyiben 
azonban a fenti ingatlanokért a fenti szol- | 
galmi jogokat megelőző tehertételek fede- j 
zésére szükséges ezennel 22000 koronába 
megállapított vételár meg mm igértetnék 
az árverés nyomban hatálytalanná válik 
s az ingatlanok a fenti szolgalmi jogok 
nélkül fognak az 1881: LX. t. c. 1633-ában 
meghatározott módon nyomban elárverez- 
tetni.

Az árverést 1914 évi szept. hó 4 
napján d. e. 9 órakor Hbálványos község
házánál fogják megtartatni.

Az árveres alá került ingatlant 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 óvadekképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezésről kiállított 
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 kikiáltást 
árnál magasabb ígéretet tett ha többe- 
igérni sem akar köteles nyomban a kikit 
áltási ár százaléka szerint megállapítod 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi jun. 20. napj.
A kiadmány hiteléül:

Dr. Szabó Sándor s. k. jbiró.
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 
hatóság.
5455/914 tlkvi. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Bartuíov Gáspár kevevárai lakos 

végrehajtatoknak В irbu Péter homokosi 
lakos végrehajtást szenvedő eien indított 
végrehaitási ügyében a tlkvi. hatóság a 
végrehajtási árverést 2000 K. tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett a keve-

„К К V E V Á R A“

4576. 4611/914 tLvvi. szám.

Árverési hirdetmény és feltételek
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság az oravicai takp. javára 559 kor. , 
tőke s jár cs még felmerülendő költségek 
kielégítése végett az 1881: LX. t. c. 144 
és 187 és az 1908 XLl. t. c. 27 §-ai alap
ján és a 146 §-a értelmében Almazsán Pál 
és társai petrei lakos ellen a ftemplomi 
kir. törvényszék területén fekvő Homokos 
községben és a homokosi 517 és 597 sz. 
betétben felvett. I. a homokosi 517 sz. b. 
felvett. A t  6542 hrsz. Szántó az Orlova- 
ti rétek dűlőben 5 hold 462 n.-öl 1/2 ré
sze 990 kor. becsárban. 11. a homokosi 
597 sz. b. felvett: A + 6828/2 hrsz. Szán
tó a Csibuk dűlőben 1 hold 858 kor. be
csárban, mint az utóajánlattevő által Ígért 
összegben az árverést Almazzán Márta pet
rei lakos utóajánlata következtében elren
deli és azt valamint annak feltételeit 
ezennel közhírré teszi.

A nyilvános árverés Homokos köz
ségházánál 1914. évi július hó 8 nap
jának d. e. 10 órájakor fog megtartatni a 
következő ügy a telekkönyvi hivatalban 
mint Homokos községházánál megtekint
hető és kifüggesztett feltételek mellett.

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

nem fognak eladatni.
3. Árverezni szándékozók tartoznak 

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

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

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

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
Ígért ár megfehlő vagyis 10o/° ra kiegészí
teni ha етз kötelezettségének eleget nem 
tesz igé.ete figyelmen kivid 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 vetel- 
ári részlet után az árverés napjától járó 
5°/0 kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

Kevevára 1914 évi május hó 22 - én 
Карр János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz kir, telekkönyvvezető.

Ha hull a haja
használja a Ciwuco Chemische Inustrie 
Berlin cég készitménnyét: „Pixobin“ 
folyékony tiszta kátrány szappanat és 

,  CIWUCO orosz tea hajvizét. 
Garantált elsőrendű, hajápoló és haj

növesztő készítmények. Korpaképződés 
ellen ajánlatos a „Pixobin“ kátrány 
schampoon 1 csomag 30 fillér, valamint 
a GIWUCO kamilla schampoon 1 csom- 
mag 30 fillér. Kapható drogériákban, 
gyógyszertárakban, ahol nem kapható 
oda küldi P E T R O V 1 C S  M I К I, Ó S 
drogéria Budapest, IV. Bécsi utca 2.

Ahol kapható a valódi amerkai
Petrol-Dalzsam üvegenként 3 kor. 

Képv. Holczer Emil, Zoltán Bpest Vili.

816/1914 vgr. szám.

Árverés! hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

LX. t. ez. 102 §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a kevevárai kir. jbíró
ságnak 1913 évi Sp. II. 489/2 és Sp. II. 
490/2 sz. végzése következtében Dr. Bar- 
tulov Gáspár kevevárai lakos ügyvéd ál
tal képviselt Schlarb Fülöp kevevárai la
kos javára kevevárai lakos ellen 64 kor. 
30 fill. s. jár. erejéig 1913 évi december 
hó 11 -én foganasitott kielégítési végre
hajtás utján le és felülfoglalt és 993 kor. 
becsüli következő ingóságok, u. m. sörös 
aparátus, biliárd, asztalok, szék és szoba 
bútorok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 évi V. 1356/1 sz. végzése 
folytán eddig összesзп 224 kor. 48 fillér 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig, alperes delibláti utón levő lakásán 
leendő megtartására 1914 évi július 
hó 6 -ik  napjának 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 
el fogaak adatni.

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

Kevevára 1914 évi junius hó 23.-án.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó.

A főutcában egy

h á z  e l a d ő !
Bővebbet Schenzinger Károlynál 693 hsz.

Nyomatott az Oberlnuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


