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Miért nincsenek megkeresz- lát^ k* Minek is? Hiszem ez felesle- megmagyarázza: Menjen végig ezen
& e gesI az utcán, a második sarok a Hoff-

telve Kevevára utcái? v Csákon, Deltán, Székelykevén, mann szálloda, ott forduljon be balra,
Veriseczen, Temesvárott stb. tudomá- majd két sarok után forduljon jobb- 

A „ K e v e v á r a “ szerkesztősége som szerint elsősorban azért varrnak ra, aztán 4 sarok után forduljon az 
nagy és nemes célt tűzött ki maga elnevezve az utcák, hogy az ott egyenes utcába, amelynek a jobb 
elé. Nemkevesebb, mint arról van megforduló idegenek, de még az oldalán egy lámpás áll, aztán menjen 
szó, hogy a lapban időről-időre is- odavalók is, tájékozódni tudjanak, még 3 sarkot, aztán menjen balra, 
mertetni kivánja mindazon állapoto- Itt Kevevárán úgy látszik ez felesle- ott a második utczába forduljon be. 
kát, amelyek Kevevára kulturális ges. Nem is csodálni való, hiszen A jobb oldalon lát majd egy zöld 
haladottságának és városias jellegé- az a sok idegen, a ki itt megfordul házat, ez a keresetté, 
nek legmegdönthetetlenebb bizonyité- úgyis ráér kérdezősködni, hol lakik Ugye kérem milyen érdekes és
kait képezik. X vagy Y és ha ma nem is, de egy egyszerű? Egészen Kevevárához illő!

Egyik fiatal és agilis munka- hétre rá biztosan oda fog találni. Hát mélyen tisztelt kevevárai
társam ezen sorozatot a lap egyik Van ideje. képviselőtestület, mit gondol meddig
iegutóbbi számában a mellékutcák Különben is nagyon könnyű oda- maradhat még ez az állapot igy?
t a r k a  á l l a p o t a i n a k  az ecseteié- találni. Rövid magyarázat szükséges Mit gondol, nagyon előnyére válik
sével már meg is kezdte. csak. az ilyenhez. Pld. tegyük fel ez talán Kevevára ipara, kereskedel-

Folytassuk most az utcanevek- (bár megtörtént,) hogy egy idegen me és idegenforgalmára npzve ? 
nél. egy, valahol a falú - vagy pardon - vá- Igazán érthetetlen egy állapot.

Furcsa, sok várost láttam már, ros végen lakó atyafiát vagy keres- A postás, az idegen fűnél — fünál 
de ilyet mint Kevevára még nem. kedőt kíván felkeresni és a piaczté- kénytelen érdeklődni A vagy В la- 
ivíég Székelykevén, Dettán, Csákon ren tudakozódik, hogy hol is lakik kása után, amig végre megesik, hogy 
s ki tudja még hány fészekben járva, az illető? Hosszas tudakolás után meg sem találja. Ez aztán igazán 
minden sarkon szép téglaalaku táb- végre akad egy ember aki a követ- érdekes is és kevevárai speciálitásd 
lácskákat láttam A vagy В-utca fel- kező magyarázattal szolgál neki. is, amire az i. t. képviselőtestület 
Írással. Itt Kevevárán azonban ezek- Tudja kérem hol van a Hoffmann büszke is lehet, mert még — milyen 
nek a táblácskáknak nyomát sem szálloda? Az illető nem tudja, hát formában az mellékes-az idegenek - 
_____________________________________________ _________________  _____________ ■ — -■ :h “l ■ ----------------------- -----------  — ....... ... ... .................  . - .

,  akkor vált sorsom légfájóbbá. Elvesztettem betoppan egy földi angyal: szerelmes lánykaT A R C A. legdrágább kincsem P Családomat. A szere- — Azt a percet, azt az órát vissza-
tet volt eszményképen, ez tölti el ezúttal hoznám . . .  Óh! csak mond még egyszer, 
is valóm. Szeretlek drága lelkek, kik kö- hogy szeretsz, - szeretsz szived lánghevé- 

M iről ir iak  ? rombol az égi hazába szálltatok. Van még vei! Óh, boldogok leszünk! Harag, félté-
egy túlvilág! kény nem üt tanyát kettős szerelmtinkön-

Irjak. . . . miről ? Látom, látom az utat. mely innen „Elég! Tapasztaltam. Öröm, bánat felvált-
írjak szerelemről, mely ifjú poéták imádott felvezet. va jár, minden múlandó. Tapasztalj s ne
tárgya, írjak bölcsességről, jószívűségről, „Csitt! — Tovább nem tűrhetek ! A képzelődj. Mikor legszebb jövödet építed,
nyomorúságos életről, múltról, szebb jö- képzelet csalfa, kecsegtető játékát ne mu- akkor dönt porba a rideg való:: a jelen 
vendőről, halálról? tasd előttem! “ — kiált a meggyőzhetet- Hallgass leányzó!“ — int a realista.—

A témák táborából egy nehány. len realista. Az ideálvárak összeomlanak
Leülök. Szövöm képzeletem fonalát, de Előáll most egy nemesvonású ifjú. Lassan, de biztosan közéig a realista
egyszerre ismeretlen alakok jelennek meg Megénekeliii a múltat: az Árpádok, király.
lelki szemeim előtt. Az előtérben, mint Hunyadiak korát, oh, mi fenséges! Nem hittem s nem hiszek az ábrán-
első érkező, jogot tart a szólásra egy Ők már fönt ragyognak az ég kár- dók tarka világában; nem szőttem s nem
minden izében vad reálista. Szúró szemé- pitján, mert csillagok voltak ilt, alant; szövök eszmehálókat; nem mesélek szel- 
vel hosszan mérlegel, majd sakál hangón de a végzet elszóllitotta őket egy dicsőbb leniekről, határtalan szerelemről: nekem 
rám rivall: „Dicsőítsd a fellengős érzel- hazába, hol minket siratnak, mint elfajult a való kell, mit látok, amit megtapintok, 
meket, lobogtasd az ideálizmus képzelt nemzedéket. Kaszám nem az üresség mezején
zászlaját, kapkodj görcsös kezekkel a le- — „Csend! Vizsgáld a tényeket, for- kaszál: én a halál vagyok,
vegőbe: felkopik az állad ! * gasd a történet lapjait, tanulj azoktól! — Jer közelebb - kiált a hallgatag

Be sem fejezi mondani valóját, s egy Hallgass az ész szavára, üres érzelgésed reálista. Hisz’mi egyek vagyunk,
gyászfátyolos nő foglalja el helyét. sértő hazugság!“ S az ifjú szótlanul tá- — Csak a világ szemében nem ! —

Egész életében a családi boldog- molyog, nem lát maga körül, csak azt végzi mind a kettő, 
ságot kerestem, volt is benne részem s hallja amit a realista menydörög. .
midőn boldogságom tetőpontját érte el, Sokáig nem jön senki sem. Végtére |
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és a postások nyelvén is számtalan- 
szór megfordul a nevök. . . .

No de haggyuk ezt.
Egy alkalommal már foglalkozott 

a „K e v e v á r a“ az utczák elneve
zésével, s ez alkalommal a cikk Író
ja rá is mutatott egynéhány okra, 
amelyek állítólag az utcaelnevezések 
egyik legnagyobb akadályai volnának, 
így a szerbeink szerb hősök, szerb 
államférfiak nevéről, németeink Ge- 
öthe, Schiller meg Isten tudja milyen 
németekről, magyarjaink Zrínyi, Hu
nyadi, Széchényi Kossuth, s más 
n&gyjainkról, mások pedig helybeli 
érdemdús polgárokról kívánták az 
utcákat elnevezni.

Ez a chaos persze odavezetett, 
hogy semmire sem vezet3tt. Az ügy 
eldudt, s ami de;ék kupaktanácsunk, 
mint tárgyalhatatlan pontot a napi
rendről levette és irattárba helyezte. 
Azóta nem is törte senki rajta a fe
jét. Minek is, hiszen ez csak fejfájást 
okozhatna, a fejfájás pedig nem a 
legkellemesebb szórakozások köze 
tartozik.

De kedves képviselőtestület, tud
ja mit? Mi megkívánjuk óvni a fe
lesleges gondtól és — főfájástól. Te
szünk egy ajánlatot, hallgason megl 
Azt mondja a latin közmondás: In
ter duos litigantei tertius gandet. (Két 
veszekedő között a harmadik nevet).Mi 
nem kívánjuk azonban, hogy a két, 
vagy pláne négy veszekedő közül a 
3 ik, vagy 5 ik nevessen. Mi szeret- 
nök elérni azt, hogy sem a 3 ik, sem 
az 5 ik, hanem mindannyian együtt 
nevessünk.

Ne nevezzük mi ami utcáinkat

sem Geöthe, sem Kralyevics Marko, 
sem Hunyadi utcának. Kevevárának 
nagy múltja, nagy hősei voltak. Ta
lálunk ezek közül magyart, németet 
és szerbet is. Egyezzünk ki 50 % -ra 
Nevezzük el utcáinkat a mi régi hő
seinkről, tekintet nélkül arra, hogy 
az illető német, szerb, vagy magyar 
volt. Hős volt mindegyik, szülőhazá
ja, szülőföldje védelmében, az érette 
való harc, vagy harcokban tüntették 
ki magukat mindannyian. Érdemesek 
rá, hogy nevöket - mint hálás utódok 
megörökítsük.

De, hogy a negyedik csoportnak 
is elég legyen téve, felkérem mind
azon helyi nagyságainkat, akik ma
gukat érdemesnek tartják arra, hogy 
valamelyik utcánk róluk neveztessék 
el. Ebbéli kérelmüket az összes ed
digi érdemeket felsoroló melléklettel 
együtt, közvetlenül a „Ke ve v á r a “ 
szerkesztőségéhez juttassák, és én 
azokat annak idején majd a képvi
selőtestületi ülésen ajánlásba fogom 
hozni.

Tisztelt képviselőtestület, ne viccel
jünk tovább! Kevevára ipari, keres
kedelmi és idegenforgalmi érdekei 
megkívánják, hogy az utcák elnevez- 
tessennek. Ne kapaszkodjunk légvá- 
rákba, ne jelszavakba. Ne csináljunk 
az ügyből nacionális kérdést. Mi 
kevevárai németek s a kevevárai 
magyarok is, szívesen kiegyezünk 
50 % - ra, mert ha olyanokról neve- 
zük el Kevevára utcáit, akik erre 
érdemesek, a kik Kevevára történe
tében nagy szerepet játszottak, akkor 
— tekintet nélkül azok nemzetéségi 
voltára---legjobban oldottuk meg e

Szent István.
Irta : Pribis Ödön.

A héten ünnepelte a romai katholi- 
kus egyház (a gör. kel. szerb, és román 
nem ünnepeli) a magyar királyság meg
alapítójának, szent István jobbja feiemel- 
tetésének napját a törvénnyel is ünneppé 
avatott augusztus 20-át.

István a 997 - ik évben lett a vezé
rek és a nép választásából király. Különö
sen három intézkedése áll fenn az Urnák 
1912 esztendejében, tehát 915 év múlva: 
1. A magyar monarkiának keresztény 
frank formája. 2. A vármegyék és 3. A- 
íöldbiitok magándulajdona; — nem is 
szólva a 12 püspökség szervezéséről.

Hogy még él és áll szt. István orszá
ga a csodák közé sorozható s valóban az 
isteni gondvislésnek tulajdonítható, hogy a 
magyarnemzet Európa közepén rokon és 
pártfogó nélkül idegen ellenséges népek 
közé ékelve, megfogyva bár, de törve nem“ 
létezik; az aznapi istentiszteleten fájda
lommal kellett nélkülöznünk a már — már 
meghonosult a mise végére szorult „ Is
ten áld meg a magyart“ pedig milyen lé
lekemelő lett volna, ha egyszerre felhang
zott volna a korúsról például a „Hol vagy 
István király 1 téged magyar kíván 1

A külföld előtt és ellenségeink szá

jában gyakori a magyar oppressiv emle
getése, ennek illusztrálására alkalomszerű 
lesz elmondani, hopy az utololsó népszám- 
lás szezint Kevevárán 664 magyar lélek 
van, akiknek kedvéért az internationális 
szervezetű római katholikus templomban 
egy magyar szónak sem szabad elhangzani 
mert a német ajkú hívők nem tűrik és a 
szakadást elkerülendő, ezt a lelkészek és 
kántor híven követi is, hogy mennyivel tol- 
leransYiib a magyar, egy közeli példára 
Székelykeve egyházára hivatkozhatunk 
ahol 15-20 német és ugyananyi bolgár 
család kedvéért, akik valamenyien teljesen 
bírják a magyar nyelvet — minden va
sárnap német és bolgár nyelven is felöl 
vasva lesz az evangélium, de még egy 
sovinista magyarnak sem jutott eszébe ezt 
megtiltani avagy tüntetőleg a templomból 
kivonulni.

A magyarságra szomorú emlékezetű 
határörvidéki régim alatt hatóságilag ül
dözött magyar szó és érzés igaz a még 
élő nemzedéknél egy napon át a szivekbe 
nem oltható s ezzel viselkedésűk menthető 
is. Hogy menyire máskép volt ez az osz
trák uralom idejében legszebben tanúskod
nak az itteni német családok között talál
ható magyar hangzású családnevek, me
lyeket itt bizonyíték okából felsorolni is 
szükségesnek tartunk, akikről-tisztelet a

kérdést, mert megmutattuk ezzel 
azt, hogy tisztelettel viseltetünk 
hőseinkkel és dicső elődeinkkel szem
ben.

Tegye megfontolás tárgyává e 
kérdést a t. képviselőtestület minden 
egyes tagja. Ne önfejüsködjünk uraim! 
Muttassuk meg, hogy jó, derék keve
várai polgárok vagyunk, akik keve- 
várát nem sülyeszteni, hanem emelni 
akarjuk.

Reméljük, a legközelebbi alka
lommal jobban megfogják gondolni 
a do’got, mert hiszem és tudom, hogy 
Keve/ára képviselőtestületének i. t. 
tagjai vannak olyan okos emberek, 
hogy nemzetiségi érdekekre való 
tekintet nélkül, csupán szülőföldjük, 
ill. lakóhelyük iránti szeretedből és 
annak városias nívóra való emelésé
től nem fognak elzárkózni, s ezt az 
alig egynéhány száz koronába kerü
lő, de ezreket érő ügyet már a leg
közelebbi alkalommal is tető alá fog
ják hozni.

Adja Isten, hogy úgy legyen!
P a u l l  J á n o s .

nagybirtokos; közs. képű. test. tag.

H Í R E K .
=  Istentiszteletek aug. 18-án. Vasár

nap f. hó 18-án d. e. 8 órakor tábori disz- 
mise volt az u. n. templomtéren. A teret 
ez alkalommal a katonaság a íütől és sze
méttől megtisztította, s két tölgylombsátor 
állított fel. A misét G e i g e r  Antal r. k. 
lelkész celebrálta és harmonium W e n n er 
Miklós isk. igazgató kisérte. A 28-ik va
dászzászlóalj tisztjien és családjaikon kívül 
a díszsátorban ott voltak a csendőrség, a 
határrendőrség, főszolgabiróság, járásbiró-

kivételnek — az a különös jelenség álla
pítható meg, hogy ma a legnagyobb ma
gyar falók:

A családnevek a következők : Adam, 
Balogh, Burdy, Bálint, Daróci, Fehér, Gun- 
czi, Horváth, Jámbor, Kondor, Kiss, Kara- 
csay, Kosár, Kostoláuyi, Logaida, Paull, 
(Pál) Révész, Szabó, Sopronyi, Skarday, 
(Sarkádi) Tóth, Varga, Vass, Zsiga stb. 
összesen 61 család.

Lehet, hogy éppen a magyarok tol- 
lerantiájdban, de mindenesetre az isteni 
gondviselésben van az erő, amely a ma
gyar nemzetet a négy folyó között napja
inkig megtartotta s Istenben bízva mond
juk a költővel:

„S nem veszhet el, mig az ezüst Dunának 
Nagy tükörén egy honfiszem pihen,
S magyar lakik a parton, s a hazának 
Csak egy romlatlan gyermeke leszen,
Buda, Mohács, Nándornál elfutó
Tán hazám könye vagy te nagy folyó ?

S óh én szerotlek néma bánatodban 
Hazám szeretlek könyeid között 
Égőn szeretlek özvegy fátyolodban 
Nehéz keserved melybe öltözött.
Bájlón mosolygsz, inert bár sorsod kemény 
Él még a sir felett is egy remény.
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súg és közs. elöljáróság hivatalos kikül
döttei is. D. u. fél 1 órakor ünnepi lako
ma volt a tiszti étkezdében, amelyen szá
mos felköszöntő hangzott el. D. e. 10 óra
kor a rom. kath. egyházban volt ünnepi 
szentmise „The deumw-mal. A szent misét 
B e r k e s  József r. k. hitoktató celebrálta. 
A misén összes hatóságaink képviseltették 
magukat. A gör. kel. szerb templomban 
d. e. 11 kor volt az Istentisztelet. Ezen is 
összes hatóságaink részt vettek. Majcj a 
román templomban vonultak, ahol szintén 
végighallgatták az ünnepi misét.

=  Ág. ev istentisztelet. Ma vasár
iéi} augusztus 25 - én délután 3 orakor a 
helybeli állami polgári fiúiskolában német 
nyelvű istentisztelet lesz, amelyen Wall- 
rabenstein Jakab lelkész mond beszédet. 
A tagok felhivatnak, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg.

=  Szent István. Kedden f. hó 20-án 
ünnepeltük hazánk védszentjének és első 
apostoli királyának Szent Istvánnak ün
nepét. A kath. templomban szónokos disz- 
mise volt, amelyet Geiger Antal lelkész cple- 
brált. Sajnos, ami németeink okvetlenke- 
déseikkell annyira túlzásba mennek, hogy 
ez alkalommal botrányok elkerülése végett 
meg a magyar himnuszt sem lehetett el
énekelni. A svábok különben is távollé
tükkel tüntettek, s ami németeink közük 
iákét sajnos a magyar föld táplál alig 1 30 
jelent meg a másuor zsúfolásig megtelt 
templomban. Szomorú dolog, hogy Ma
gyarország védszentjének ünnépen még 
édes hazánk H у mu r i s á v a l  sem üdvö
zölhetjük védőnket és Őrzőnket. Az ünne
pi szent misén megjelentek ehrenwali D o- 
r o t k a  örnagygyal az élén a helyben ‘ál
lomásozó vadászzászióalj küldöttségé, a fő
szol ;abiróság, járásbiróség, csendőr, és hat- 
iái rend őrség, közs. elöljáróság, adóhivatal, 
vámhivatal stb. hivatalok teljes kara.

— Épülő villanyvilágítás. Örvende
tesen halad a villanyos épitése. Már büsz
kén hirdetik az oszlopok, hogy a jelenle 
gi vaksötétséget nemsokára tündöklő vilá
gosság  ̂űzi el, mint a rózsás Auróra a 
sötüt Éjék Ez ügyről egyébként a jöjvö 
számban bővebben óhajtunk szólni.

=  Gyászeset. Ka p p  János kir. járás- 
birót és családját nagy gyászeset érje. 
Kedden délben szenvedett ki a biró köz
tiszteletben álló édesatya, az öreg K a p j  
bácsi. Temetése f. hó 22-én csütörtökül 
d. e. 9 órakor nagy részvét mellett folyt 
le. R. I. P!

=  Katonáink hadgyakorlatai. A 
helybeli állomásozó 28 - ik vadászzászjc- 
alj f. hó 21 - én d. u. 3 órakor hagyta el 
Kevevárát és Homokos-Alibunáron át a 
folyó király gyakorlatom szinterére vonult. 
Katonáink minden valószínűség szerint 
csak szeptember második felében érkez
nek majd vissza.

=  Búcsú. Kedden f. hó 20-án volt 
a szomszédos Székelykeve község búcsúja 
h>. e. szónokos Istentisztelet volt, melyet 
S c h e 11 i n g lelkész celebrált. Az ünnepi 
beszédet Berkes József helybeli r. k. hit
oktató tartotta. Délben Scheling lelkésznél 
ünnepi lakoma volt melyre a közs. teljes 
intelligentiája volt hivatalos. Este sikerült 
mulatságot rendezett az ottani fiatalság, 
mely a reggeli órákig tartott.

=  Uj zászlósok. F. hó 18-án folyt 
a IV.-ik évet végzett kadétok zászlóssá 

avatása. Ez alkalommal D r e n c s a András 
kevevárai ill. kadét is felavattatok A fia
tal tiszt a Brassóban állomásozó 2-ős szá- 
mú gyalogezredhez lett beosztva.

л u 1 1 a helybeli iskolákban.
A helybeli elemi népiskolákban a beira- 
tasok f. é. szeptember hó 2, 3, 4,-én d. e. 
г } tartatnak a sarki épület igazgatói 
irodájában. Beirandók mindazon gyerme
kek, amelyek f. é. szpt. hó 1-ig 6-ik élet
evőket betöltötték. A beiratásoknál felmu
tatandó az első éveseknél a születési bizo
nyítvány ill. anyakönyvi kivonat, vagy 
a többi osztályoknál a tavalyi értesítő 
könyvecske. A beiratásnál 50 fill, könyv
tári illeték fizetendő, amely alól azonban 
a szegény szülök gyermekei fel vannak 
mentve. Beirandók mindazon gyermekek 
akik f. é. szept. 1 ig a 12-ik életévüket be 
nem töltötték és a Ví-ik osztályt meg el 
nem végezték.

Az óvodákban a beiratás szintén f. 
hó 2, 3 és 4-én lesz. Felvétetnek az első 
napon ő éves, a második napon 4 éves és 
3-ik napon 3 és 5 éves gyermekek a je
lentkezés sorreudjében, amig a (80 f  80 
gyermek) létszám nincs betöltve. A beíran
dó gyermekek először az iskolai igazga- | 
tónak bemutatancjók és csak annak en- I 
gedslmévél vétethetnek fel. Beiratási dij 
nincsen. — A gazdasági ismétlőiskolába 
felvétetnek mindazon a VI elemi osztályt 
elvégzett, vagy 12-ik életévüket befejezett 
és 15-ik életévüket még él nem ért gyer
mekek, akik hivatalosan nem igazolják, 
hogy esetleg iparos tanoncok. Beiratási 
dij nincsen. Beiratási idő f. hó 2, 3 és 4- 
ik napja az el, isk. igazgató irodájában.

Az iparos tanonciskolái beiratások 
ugyanakkor és ugyanott folynak le, mint 
fentnevezelt iskolákban. A beiratási dij itt 
2.70 fill, melyet-kivétél nélkül-minden ta- 
nonc mesterének le keil fizetnie. Beirat
kozni kötelesek az összes 15-ik életévöket 
be nem töltött iparos tanoncok.

A helybeli polg. fiúiskolában a bei- 
ratáso : szept. hó 2, 3, és 4-én d. e. 8-12 
ig az igazgatói irodában fognak megtar
tatni. Beiratkozhatik minden 9-ik életévet 
betöltött és 4 elemi iskolai osztályt bevég- 
zstt ifjú aki kellőleg bírja a magyar nyel
vet, A beiratásnál előmutatandó a szüle
tési, ujraoltási és legutolsó isk. bizonyiD 
vány. A felvételre jelentkező tanúiét atyja 
anya vagy gyámja köteles beíratni. A tan
díj egész évre 20 kor., de az állami hiva
talnokok cs szegénységüket igazoló jó ia- 
nulók-nak részben vagy egészben elenged
tetik. A tandijmentességi folyamodványt 

,a kir. Tanfelögyelőhöz címezve az iskolai 
igazgatónál1 nyújtandók be a beiratkozás 
alkalmával. Beiratkozáskor a tandíj felén 
kívül 8. korona 30 fill, fizetjendő.

A helybeli társulati pölg. leányisko
la 1, II és íll-ik osztályában a beiratások 
színűn szeptember hó 2, 3 és 4-én lesz
nek a leányiskola épületében s naponta 
d. e. 8—12-ig tartanak. Beiratáskor fize
tendő : 6 kor. 30 fill, beirási dij és 12 k. 
szept. havi tandíj, összesen 18 kor. 30 f. 
Beiratkozás alkalmával felmutatandó a szü
letési, iskolai és ujraoltási bizonyítvány. 
Tandimentesség iránti folyamodványok az 
iskolaszékhez intézve S ú g á r Imre egye
sületi titkárnál nyújtandók be, legkésőbb 
szept. hó 4-ig. A tantervküiönbözeti és fel
vételivizsgák ideje beiratáskor megtudható.

— Javító vizsgálatok a helybeli 
iskolákban. Azok a tanulók, akik a 
helzbeli áll. polg. fiúiskolában a most 
lefolyt tanév végén a szépírást, éneket és 
tornát nem számítva — legfeljebb 3 rendes 
tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot 
javító vizsgát tehetnek f. évi angusztus 
hó 3 t-én  d. e. 8 órától, ha ez iránt az

igazgatósághoz cimzett és 1 koronás ok
mánybélyeggel ellátott kérvényüket a leg
utóbb nyert iskolai bizonyítványukkal 
együtt, legkésőbb augusztus hó 15 - éig 
az iskola igazgatójához eljutatták. A ké
sőbb folyamodók, valamint, az is, ki a 
javító vizsgán csak egy tárgyból is űjra 
megbukott, osztályismétlésre utasittatik. 
A javító vizsga díjmentes. Figyelmeztetnek 
a javító vizsgálatra jelentkezni szándéko
zók, hogy jól készüljenek-, mert a vizsgá
lat alapos és szigorú lesz.

A társulati polg. leányiskolában a 
javitóvizsgalatok u. akkor tartatnak meg 
a leányiskola helyiségében.

A községi iskolákban a javitó vizs
gáitok szept. hó 2-án tartatnak meg. Javi- 
tóvizsgálatra bocsajtattnak mindazon tanú-' 
lók, aivik egy vagy legfeljebb két tárgyból 
buktak el és f. hó 31-ig Wenner Mikiós 
igazgatónál jelentkeznek.

=  A második aJiletikai verseny. 
Rég nem látott napja volt a K. 1. A. C. 
pályájának f. hó 18-án. Amit az idő 11 
én elrontott, azt helyrehozta 18-án. A 
verseny a legnagyobb siker jegyében folyt 
ie és az elért eredmények pedig senzá- 
tiosak voltak. A sprintszámok eredményei 
reményen felül jók voltak. Távolugróink 5 
m. - en felüli teljesítményei igazán hihe
tetlen jók voltak. A súlydobás 10 m. 80 
cm. - es eredménye pedig épen szenzátiós. 
A szereken Julius és Spahr szinte csodás 
mutatványaikkal ejtették bámulatba kö
zönségünket. A zsűri is, Reichel Frigyes 
járásbiró úrral az élén, a lehető legigazsá
gosabban Ítélt és döntéseit mindig tagjai 
sportszeretetére utalva hozta meg. Verseny 
után a zsűri elnöke szép szavai kíséreté
ben osztotta szét a győzteseknek az érme
ket. Részletes eredmények :

100 méteres síkfutás. 1. G.uics KIAK 
12*2 mp. 2. Bella KIAK. 3. Julius KIAK.

Magasugrás. 1. Spáhr HIK. 165. 2. 
Orsó KIAK. 165. 3. Burghardt 162,

Súlydobás. 1. Bohlandt HIK. 10*80. 
2. Angyeikov KIAK. 10T4 3. Burghardt 
KIAK. 9 98.

400 méteres síkfutás. 1. Hoffmann 
KIAK, 59*6 mp. 2. Spahr HIK. 3 Burg
hardt KIAK.

Kprlát. 1. Julius KIAK. 14*5 2 Spahr 
HIK. 13. 3. Gerbanov HIK. 11 ponttal.

Junior távolugrás. 1. Angvelkov Ki A 
K. 4*45 m. 2. Hoffmann KIAK. 4.35 in.

Senior távoluvrás. 1. Burdhardt KIAK 
5T4 m. 2. Gruics KIAK. 5,12 m. 3. Bu- 
dimlics KIAK. 5 02 in.

Nyújtó, 1. Spahr HIK. 15. 2. Bohland 
HIK. 14-5 3 Julius KIAK. 14 ponttal.

60 méteres junior síkfutás. 1. An
gyeikov KIAK. 8*2 mp. 2, Pintér KIAK.

Staféta (400, 300, 200, 100.) 1. KIAK
I. sz. stafétája 2 p. 35 mp. 2. KIAK. 11. 
stafétája.

Ezzel befejeztük volna mozgalmas 
szünidei szezonunkat. Köszönetét kell 
mondanunk a „ K e v e v á r a i  A m a t ö r  
Egyletének erkölcsi és anyagi támogatá
sáért. Külön köszönetét kell mondanunk 
nevezett egylet tisztelt elnökének Nikolics
J. Miklós úrnak és kérjük úgy az ő, mint 
az egylet jóindulatát további munkánkhoz.

Fogadja még Kevevára mélyen tisz
telt közönsége is diákságának háláját 
azért az állandó érdeklődéséért és támo
gatásáért amelyben egyletünket részesitet 
te. ígérjük, hogy munkánkkal továbbra 
is ki akarjuk érdemelni érdeklődésüket 
azzal, hogy minél szebbet és jobbat igyek
szünk majd produkálni.
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Legyen szabad még e helyen meg
emlékezni szeretett elnökünkről Wenner 
Sándor úrról, aki az alakítás és próbál
gatások nehéz napjaiban mindig oldalunkon 
állt és segített. Azt hiszem mindenre ki
terjedő figyelme és fáradsága kevéssé volt 
meghálálva azzal az ovációval, amelyet 
neki a verseny után rendeztünk, legyen 
meggyőződve, hogy mint Clubbunk első 
elnökére szeretettel és köszönettel fogunk 
visszaemlékezni. Kérjük legyen továbbra 
is ügyünk pártolója és barátja.

A KIAC nevében
K e v e v á r i  K á r o l y .

461/912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102., illetőleg az 1908 évi 
XLI. t. - c. § - a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1912 évi .7352 számú 
végzése következtében Dr. Abonyi Henrik 
kevevárai ügyvéd javára 2000 korona s 
jár. erejéig 1912 évi julius hó 4 - én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt és 1755 kor. becsült következő 
ingóságok u. m.: 10 drb. sertés, tűzifa, 
tehén, borjú, tégla, kocsi szélrosta nyil
vános árveresen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1912 évi 545 2 számú végzé
se folytán 2000 kor. tőkekövetelés ennek 
1912 é.i junius hó 10 napjától járó 6% 
kamatai, es eddig összesen 223 korona 
biréilag már megá'lapitott, költségek ere

jéig Gályán alperes kázánál leen
dő megtartására 1912 évi augusztus hó 
31-ik napj. d. u. 3 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség ese
tén becsáron alul is el fognak adatni.

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

Kevevára 1912 évi auguszt hó 16-án.
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

Verständigung.
Wir verständigen das hochgeehrte 

Publikum von Kevévára, das wir die innner- 
liche elektrische Montierungen der Wohn
häuser und Geschäfte begonnen haben. 
Unser Ziel ist, bei niederen Preisen, mit 
promter und Fachmännischer electrischen 
Einrichtung das P. t. Publicum zu versehen

Mit Geldvorschläge und Ausführun
gen dient bereitwilligst die Montierungs
kanzlei in dem Hause des A. Balan.

Wir halten beständig Anfertigungen 
und Materi ü zu best Ausgeführten Mon
tierungen von Lustern und Einrichtungen 
am Lager,

Mit besonderer Hochachtung
Die M oniierunos Kanzlei der Slädtisciie  elektr. Anlage

Brock Illés és Fiai
________  Kevevára.
Nyáron a

Részvény sört 
25 üvegenként

házhoz szállítjuk.

Egy jé házból valé fiú
leh ető leg  pár középiskolai osztálylyal 
villam os szerelő tanulónak felvétetik. 
Városi villamtelep szerelési irodája. 

Hoffmann szálló m ellett.

V á s á ro lju n k  e s ik  a s za k e m b e rn é l!
A 25 év óta fennálló helybeli 
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tankönyvek és irószerraktárát
Iskola és rajzszerek a legnagyobb választékban, a leg
jobb minőségben és a legjutányosabb árban kaphatók

a r  O be rlä u te r R.-féle
könyv-és papirkereskedésében.

Könyvnyomda! Kevevára. Könyvkötészet!
_______________ (Templomtér.)

Nyomatott Obeäuter- féle könyvnyomdában, Kevevára.


