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Vakáció fele.
Mégcsak néhány rövid nap, eset

leg óra választja el a tanuló fiatal
ságot a várva-várt szünidőtől. A ta
nulósereg élvezheti majd isteni sza
badságát, a hosszú vakációt.

Mint örül, mint ujjong az ifjú-t 
ság az elkövetkező szép napoknak, 
amikor lerázhatja magáról az iskola 
porát s repeső szivvel, vidám kedv
vel kipihenheti az esztendő fáradal
mait.

A vakáció csak a szorgalmas, 
kötelességtudó fiatalságnak van szán
va, azoknak, kik a tanév alatt ko
molyan fogták fel hivatásukat, lelki- 
ismeretesen tanultak, szeretettel for
gatták a tankönyveket, búzgólkodtak, 
fáradoztak, hogy mennél több és na
gyobb ismeretekre tegyenek szert. 
Tanultak, dolgoztak, hogy haladhas
sanak, jövőjük útját egyengessék s 
évek múltán a maguk elé tűzött célt 
elérhessék.

Az iskola falai közül kilépnek 
az élet iskolájába, hol újólag kell fel
venni a harcot, meg kell állni a sa

rat, hogy el ne bukjanak az út köze
pén. Ismételten kemény tusát, elke
seredett hadjáratot kell folytatniok, 
ha élni akarnak önmaguknak, a tár
sadalomnak, a nemzetnek. Mert örök 
küzdelem, pihenés nélküli háborús
kodás az élet, a létfentartás, a köte- 
lességteljesités érdekében.

A szorgalmas tanuló tehát meg
érdemli a pihenést, hogy aztán az új 
tanévhez ujult erővel, fölfrissült szel
lemmel, igazi munkakedvvel foghas
son.

Bezzeg a hanyag, kötelességét 
mulasztó, lusta diák a szép, a derült, 
a fölviditó vakáció napjaiban látja 
csak, hogy mily könnyelműséget, mily 
felületességet tanúsított a tanév alatt, 
amikor könyvei helyett mindenféle 
haszontól an Sággal foglalkozott, ellé- 
háskodta a tanulásra szánt időt. S 
ime a visszahatás. A mit tiz hónap 
alatt néni tett, azt most a pihenésre 
szánt gyönyörű időben kell megcse
lekednie : tanulni, hogy egy - másik 
tantárgyból az új tanév elején pótló 
vizsgálatot tehessen.

Mily mérhetlen fájdalmat okoz

nak a szülőknek azok a hanyag, a 
tanulástól irtózó, a tankönyvektől 
rettegő tanulók, kik elzárjak maguk 
elől a haladás, az emelkedés útját, 
legkivált mikor ismételnie kell az 
osztályt.

A kötelességet nem ösmerő tanu
lóság nincs tisztában azzal, vagy nem 
akarja megérteni, hogy a szülők mily 
nagy áldozatok árán iskoláztatják 
őket, csakhogy a középszerűségen fe
lülemelkedjenek, intelligens, képzett, 
komoly munkaszerető embereket fa
ragjanak belőlük.

Nem tudják mélytányolni a szü
lők megfizethetetlen gondóskódás4t, 
végtelen odaadását, amikor szájuktól 
megvonják a falatokat, nélkülözitek, 
megteszi te ti munkával dolgoznák, 
hogy gyermekeik pályafutása '' élé 
akadályok пё gördülj ének,' robotol
nak, testet sorvasztó,' idegölő piun
kával töltenek napot, éjét, csakhogy 
taníthassák gyermekeiket, hogyha 
felnőnek, szemrehányás ne érhesse 
őket, vádova ne legyenek, hogy ok 
voltak gyermekeik mostoha sorsának 
okozói.

T ÁRC A.
-- -----

Már már. . .
Ma már kacagva, dallal járok,
ÉS soha semmit meg nem látok, 
Csak ami üres, ami léha!
Komoly tartalmas nagy érzések 
Ha útban érnek: nagyot nézek. 
Megtörténik az is néha,
Hogy egy percre magamba szállók; 
De vissza azért soh’ se térek!
. . .  Csak gyorsan és vígan előre! 
Az élet szép, és mindaz dőAe,
Aki beéri álmodással 
És néma holdvilágfalással;
Az álmókat én eltemettem: . . . 
Hideg közömbös már a telkembe, 
Hogy szerettek s én is szerettem 
Azt lassan — lassan elfelejtve . . 
. . .  A parázsra; hamu van szórva 
S én mosolygva és dalolva 
Könnyű kacajjal kelek járok.
Ha szerelmes párra találok 
Ezeknek csendesen kitérek —
— Az emlékektől — mégis — félek!

H . N . K .

Szegény szivem ...
Szegény szivem, szorongatott árva, 
Kesereg’mély, kínos fájdalmába’ ; 
Keser’g a szív, a világ nem hallja, 
Vigasztalni senki n.em akarja.
Kis angyalom, nem félsz áz Istentől, 
Hogy elhagytál s élem fája most dől; 
Nem sajnálnád korai halálom.
Szép szerelmem, egyetlen virágom ? ! .. .

B u t a s  S z i lá r d .

Mese.
Csijtri lánykorában, bolondos fejecs

kéjével — mint annyian — szintén valami 
nagy úrrójj ábrándozgatott. Hogy minő nagy
r ó l  azt inaga sem tudta volna hirtelené- 
ben megmondani. Lehet, hogy főherceg, 
de lehet, hpgy csak gróf, vagy báró, gaz
dag és előkelő volt a képzeletbeli ideál. 
Minél Job'ti regényt fogyasztott el nap
közben,' annál többet állmadozott éjsza
kánként* s annál mohóbban várta a baju
szos ösmeretlent.

Való igaz, hogy s»ép és kedves volt 
és okos volt a leány, s.ezt épp oly jól 
tijidta, mint azok az urak,J{iknek megakad

a szemük rajta. Csodás bája soknak sze
met szúrt és ez őt elvakulté tette. A le
ány mindig és mindenkor csak magát láttá. 
A körülötte rajzó, lebzselő és neki koiftö- 
lyan és kevésbbé komolyan udvarolgató 
férfiakat, dehogy vette volna észté, mert 
hisz nem volt szive, nem volt lelke. Csű- 
pán báboknak tekintette az ifjakat és öre
geket egyképen, akik közül pedig nem egy 
vette volna feleségül. Na persze! Holmi 
jegyző, gyógyszerész, mérnök, ügyvéd, 
tanár, hogy is kellett volna néki, mint a 1 
vele egykorú társnőinek, kik a jó alkal
mat dehogy szalasztották el férjhez men
tek és boldog asszonyokká váltak. ' - i

Férjhez menni olyan közönségesen. 
Brr! ezt igen nevetségesnek tartotta. 
Egy kettőre megtehette volna, de minek- 
tenné, mikor várni akar, mert várni kell. 
Hadd pukkadjanak a barátnők, azok a 
szegény filiszter asszonyok, kik éppen csak 
azért mentek férjhez, hogy ne maradjanak 
pártában. Még egy- arany — ' sujtásó^ 
csengő-r.engő sarkantyújú, kardcsörtető 
sneidig hadnagyocska is hidegen hagyta.

Az idő vénült s ő se maradt fiatal, 
ügy találta egy napon, hogy nagyon is 
magára van hagyva. Az urak elmaradoz
tak mellőle, mert inegsokalták a leány



A szülő soha nem lehet oly há
látlan mint a gyermek, s a gyermek 
soha nem nyújthat és nem nyújt 
azért kárpótlást, amit a szülő az ő 
érdekében cselekedett.

Akinek az édes vakáció mega
datott, töltse okosan, célszerűen. Osz- 
sza be a napot praktikusan, hogy 
mindenre teljék ideje. Legyen helye 
a gondtalan, vidám játéknak. Isten 
szabad ege alatt, a természet ölén 
hadd pezsdüljön ki az üde kedély, 
a pajzán jókedv, majd sorra kerül
jön a testedző, izomerősitő tornászás.

Fordítsanak emellett bizonyos 
időt jó, tanulságos, lelket nemesi tő, 
szellemet művelő könyvek olvasá
sára is. Akkor lesz teljes harmónia az 
ifjúság lelkében, ha idejét kellőkép 
beosztja s úgy testének, mint szel
lemének fejlesztését egykép szem 
előtt tartja.

Edzett testű, egészséges lelkü
letű ifjúságból hasznos és tevékeny 
polgárok lesznek, kik mindenkor 
megfelelnek úgy önmaguk iránti, 
mint a társadalom és a haza iránti 
kötelességeiknek.
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szívtelen, önző csufolkodásait.
Most, hogy egyedül maradt, eiég 

ideje akadt gondolkodni sorsa felett. Be
látta, hogy az álmok, ábrándok nem min
dig, sőt igen ritkán szoktak teljesülésbe 
menni. Amit a bakfis leány hóbortos fej
jel és rövid szoknyában kigondol, az a 
túl élénk képzelődés csalfa hazug játéka.

Azért képe külsőleg nem változott. 
Nem tükröződött onnan le az, a mi ben- 
sejében dúlt, tombolt, viharzott. Csitri 
lánykorában álmatlan éjszakái voltak a 
képzeletbeli ideál miatt, most ezen álmat
lan éjszakák miatt nem tudott aludni. 
Künn a világban az emberek között büsz
kén hordta a fejét, vidáman mosolygott, 
szellemesen gúnyolódott. Úgy vélte, jobb 
ha ő neveti az embereket, semmint ezek 
kacagják őt. Higyjék azt, hogy ő még a 
régi, ki szívből kacagta a férfiakat. És ez 
volt az egyedüli, amit s z í vbő l  tett s 
most még azt se tudja szívből tenni.

Aztán még néhány esztendő repült 
el. Ö már végleg lemondott holmi királyi 
sarjról vagy bácskai nábobról, de arca 
még mindig a régi gúnyos arc volt, fej
tartása a régi büszke fejtartás. Pedig ő 
igen jól tudta, hogy milyen más, mint 
egykor volt, mind egészen más.

Az érthetetlen leány egy napon meg
lepte a világot. Felesége lett egy éltesebb, 
két gyermekkel biró özvegy mészáros 
mesternek.

Szegény leány, illetve asszony, azt 
mondotta mindenfelé, hogy ő nagyon szán
ta, sajnálta a két árva gyermeket, nem tudta 
elnézni, hogy anya nélkül legyenek. És ő 
azt hitte, hogy a világ elhiszi azt, hogy 
merő szánalomból lett az özvegy ember 
neje.

Hogy öt ne szánják, ő szánakozott. 
Ebben is megelőzni akarta az embereket.

A homokosi községi népiskola ta
nulmányi kirándulása Budapestre.

Irta: L o tz  F r ig y e s .  Homokos június 15.
Egy napon az iskolásgyermekek szo

katlanul hangosan mentek haza az isko
lából. Boldogan, jókedvűen csevegtek. Né
hány fiú hanyatthomlok rohant végig az 
utcán és itt is-ott is fennhangon újságolta:

— Megyünk Budapestre! A tanító 
úr mondta. 10 k. 50 fillérbe kerül az út, 
az étkezés, a szállás és minden. Meglát
juk a királyi palotát, az országházat és 
látunk sok más szépet és nevezeteset.

A gyermekek szétszéledő vidám és 
hangos csapatai szétvitték a hirt:

— Megyünk Budadestre!
A fukarságig takarékos svábok ta

nakodtak.
— 10 k. 50 fill, sok pénz. Mit is lát

hatnak a gyermekek ott fenn Pesten. Az
után mily könnyen megeshetik, hogy va
lakit elgázol a kocsi, vagy elüt a villamos. 
Majd jól megfontoljuk még a dolgot.

De a gyermekek rendületlenül ostro
molták a szülőket s nap-nap után mind 
többen és többen hozták a 10 k. 50 fillért.

Június 6.-án, szombaton reggel in
dultunk. A máv udvariasan, külön bérelt 
kocsit bocsátott a rendelkezésünkre. Az 
idő kedvezett. Kenyértermő mezőkön, ár
nyékos gyümölcsös kerteken, színes - illa
tos réteken, legelőkön át futott velünk a 
vonat. Meglátszott minden talpalattnyi 
tápláló magyar göröngyön az ember ve- 
rejtékes munkája. A forró nap tüzében 
az ég gyönyörű kékje alatt álmodott a 
távolban egy kémes kút, egy tanya, egy- 
egy fehérházas falucska. Mindenütt csön
des nyugalom volt. Merengő lelkünkre 
rászállott a délibábos róna áhitatos, békés 
hangulata. Itt egy falú álmos állomásán 
nehány ügyes-bajos dolga miatt a város
ba menő ember szállt fel, ott egy város 
hatalmas pályaudvarán nagy tarka tömeg 
nyüzsgött. A gyermekeknek mindenhol 
felötlött valami uj, különös, csodálkoztató. 
Sok közülük most ült először vonaton.

Mindegyikünk mohón várta Buda
pestet. Midőn az est félhomályából ki
bontakoztak kőbánya füstölgő gyárkémé
nyei, mindannyian a kupé ablakához ro
hantunk. A kormos, komor gépházakat és 
műhelyeket csakhamar felváltotta az ál
latkert pompás kivilágításával. Élénk pi
ros, kék, sárga, zöld színek tobzódtak pa
zar változatokban. Alig ocsódtunk fel a 
káprázatból, vonatunk már berobogott a 
nyugati pályaudvarra. Kiszáltunk.

Sorba állítottuk a gyermekeket és a 
Lipót körúton a Duna partra mentünk. 
Gyönyörködtünk a budai part tündéri 
megvilágításában, mely a Duna vizében 
titokzatosan visszatükröződött. Az ország
ház megdöbbentően hatalmas épülete tor
nyaival, kupolájával fenségensen meredt 
az égre. Innen szállásunkra mentünk. Le
feküdtünk. Mig az álom halkan le nem 
fogta szemünket, fülünkben zúgott a nagy
városi élet zaja, a kocsirobogás, a villa
mos csilingelés, az autók tülkölése és a 
kedves rikkancs fiúk kiáltása.

El s ő  nap  reggel megnéztük a ke- 
repesi temetőt, az elhúnyt, de örökké élő 
nagy magyarok pihenő helyét. Hány nagy
szerű öntött, faragott, álló, heverő férfi 
és női alak hirdeti a halál szent patho- 
szát. Midőn a Kosuth mauzóleumról vé
gignéztünk a halál ékesített városán, ne
mes, felemelő érzés járta át lelkünket. Vé
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gigmentünk a Baross utcán a Nemzeti 
múzeumba. A muzeum régiségtára alig 
érdekelte a gyermekeket, de a természet
rajzi, különösen az állattani gyűjtemény 
erősen lekötötte a figyelmüket. Megebé
deltünk a Kálvin téri alkoholmentes étte
remben és délután kimentünk a városli
getbe, az állatkerbe. A városliget a pesti 
einber kedves, meghitt menedéke, üdítő 
forrása. A szomorú kőkaszárnyák és szürke 
bérpaloták fáradt rabjai itt e kertben tér
hetnek vissza a természethez, az élet örök 
forrásához, illatos levegőbe, zöld fák alá- 
virágágyak közé, viz mellé. Az állatkert, 
ben a majmok ügyessége, pajkossága, 
ezer csalafintasága, mulattatott bennünket. 
Csodáltuk a kolibrit és a struccot, meg- 
reszkettetett az oroszlán hatalmas üvöltése, 
mosolyogva nyújtottunk eledelt az elefánt
nak. A leszálló alkonyat hazatérésre kény- 
szeritett.

Má s o d i k  n a p o n  Budára mentünk. 
Végigjártuk a Halász bástyát, megnéztük 
a Mátyás templomot és ámultunk a ki
rályi palotában. A királyi palota pompás 
dísztermei, drága antik bútorai, milliókat 
érő gobelinjei eszünkbe juttatatták, hogy 
mennyire dominál szegény hazánkban a 
flanz, a humbug, hogy felséges királyunk
nak, aki évenként alig pár órát tölt a 
körünkben, ily impozáns palotát tartunk 
fenn. A várkertből belelátunk a gyönyörű 
Margitszigetbe és Pest rengeteg háztöme
geibe. Budáról, a Lánchíd térről hajón 
keltünk át Pestre, a Fővámtérre. Benéz
tünk a nagyforgalmú vásárcsarnokba is. 
Milyen nyüzsgés, tolongás, pokoli lárma, 
hangos terefere, alkuldozás van itt. Dél
után a remek lipótvárosi bazilikát néztük 
meg. Végigróituk az Andrassy utat, ácso- 
rogtunk a gazdag kirakatok előtt és meg
csodáltuk a mesebeli Párisi nagyárúházat. 
Szállásunkra siettünk a podgyászunkért és 
villamoson kimentünk a pályaudvarra. 
Felszálltunk. Nemsokára már hazafelé fu
tott velünk a vonat.

Ez a kirándulás többet ért iskolafa
lak közt töltött sok-sok tanítási óránál. 
Itt az élet lüktetett a gyermekek előtt, 
gazdag, változatos, kápráztató városi élet, 
amely nemcsupán töménytelen új, mara
dandó képzetet adóit a gyermekeknek, 
hanem meglevő ködös fogalmakat helyes
bített és tisztitolt is. Nagy a különbség a 
betűből és megfigyelésből való tanulás között 
A könyvismeret kölcsönzött, másodkézből 
vett, ezért mindig szárazabb, élettelenebb 
mint a tapasztalatból, az átélésből szer
zett ismeret. Ujjongó, pajkos növendéke
ink élénk szemmel megláttak mindent a 
körülöttük nyüzsgő életharcban. Tetszett 
nekik a csilingelő villamos, a sok pazar 
kirakat, a nyugodt bérkocsis, az élénk 
plakát, a szaladó rikkancsfiú, a sikátorban 
futballozó kisdiák s mindaz, ami hozzá
járul a főváros sajátos poeziséhez. Mikor 
ott álltak Széchenyi, Petőfi szobránál 
meg Kossuth és Deák mauzóleumánál szent 
imádat támadott a lelkűk mélyen a hazát 
tettel szerető nagy magyarok iránt. Meg
indító áhítattal mondták e fényes neve
ket: Széchenyi, Petőfi, Kossuht és Deák.

HÍREK.
“  Az elemi iskolák vizsgabiztosa.

A verseczi kir. tanfelügyelőség Dr. P e
sch  a Miklós udvari tanácsos, országgyű
lési képviselőnket kérte fel és bizta meg 
az elemi iskolai vizsgákon való elnökléssel, 
vizsgabiztosi minőségben. Képviselőnk a



1914. június 21. K E V E V Á R A 3. oldal.

tanfelügyelőség kérésének engedve érte- 
sitette a helybeli elemi iskola igazgató
ságát, hogy az elnöklést elvállalta és hogy 
24. 25. és 26.-ára tűzi ki a vizsgákat. 
Részletesebb tájékoztatást — az egyes osz
tályok sorrendjét illetőleg — egy másik 
rovatunk nyújt.

Érettségizett kevevárai ifjak. A
f. tanév végével a helybeli diákságból a 
következők tették le az érettségit: Bella 
István (kereskedelmi iskola, Brassó). Ke- 
vevári Károly (gymnazium Temesvár.)Mein 
Ferenc (reáliskola Versecz.) Nikolics Áron 
(kereskedelmi, Szeged.) Orsó Aladár (re
áliskola, Versecz) és Szavkovics János 
(kereskedelmi akadémia Budapest.)

== Lóusztatás közben belefult a víz
be. F. hó 12.-én egy De á k  Ferenc nevű 
székelykevei lakosnak 19 éves Bálint nevű 
fia lovat úsztatott a dunai kubikgödrökben. 
Usztatás közben a legény valahogyan le
csúszott a ló hátáról és belefúlt a sok 
áradástól most rendkívül mély kubikgö- 
dörbe. Temetése vasárnapon volt a köz
ségi lakosok nagy résztvétele mellett.

=  Vizbefult inas. Vasárnap délután, 
amikor legmelegebben sütött a nap, a hely
beli inasokból egy csoport kirándulást tett 
a szivattyútelep melletti Dunaváczhoz és 
ott kerestek enyhülést a tikkasztó hőség 
ellen. Szépen megfürödtek, kitombolták 
magukat s aztán hazafelé indultak. Fel- 
bersohn Mihály cipőkereskedő inasa Szet- 
ma kov  Szvetozár azonban nem elégedett 
meg az egyszeri fürdéssel, hanem társai 
eltávozása után újólag levetkőzött s bele- 
ugrott a máskülömben eléggé mély vizbe, 
ahonnan nem is került elő többé élve. A 
parton levők egy ideig várták a felbuk
kanását, de mikor ezen reményükben 
csalatkoztak, hálókkal és csákányokkal 
indultak keresésére. Fáradságuk nem is 
volt hiába való, mert egy-kettőre ráakad
tak az inas holttestére ugyanazon helyen, 
ahol beugrott. A szerencsétlen kimentésé
nél hathatósan közreműködtek a szomszé
dos halászok. A vizbefult 16 éves fiú 
holttestét szüleihez Homokbálványosra szál
lították, ahol kedden temették el.

é= A polgári leányiskola tornavizs- 
gája e hó 13.-án a szülők és érdeklődők 
nagyszámú résztvétele mellett folyt le a 
polgári fiúiskola tornatermében. A bemu
tatott gyakorlatok mind igen gondosan be 
és céltudatosan voltak betanítva s azért 
a legnagyobb dicséret hangján szólhatunk 
csak Némedy Anna tanárnőről, aki fárad
ságának erkölcsi jutalmát megkapta a kö
zönség élénk tetszésnyilvánításában. A 
svéd rendszerű gyakorlatok nálunk még 
az újság ingerével hatottak s az egézség- 
re kiválóan alkalmas voltuknál fogva a 
legteljesebb elismerést vívták ki. Külön 
kell még megemlékeznünk a leánykák 
szép és Ízléses egyenruháiról, amelyek a 
gyakorlatok kellemes összbenyomását lé
nyegesen emelték.

=  Kajzkiállitás. A helybeli iparos- 
tanoncisk. tantestülete a központi isk. föld
szinti folyosóján, nagy rajzkiállitást rendez, 
amelyre az érdeklődőket szívesen látják. 
A kiállítás 6 napig fog tartani. Itt említ
jük meg azt is, hogy a vallás és közok
tatásügyi miniszter a rajzban a legkivá
lóbb eredményt tanúsító tanulók jutalma
zására 50 koronát adományozott. Ezen 
összeget a tantestület R ó t h  Ferenc ip. 
isk. III. o. t. (30 kor.) és Dickenscheidt 
Fülöp ip. isk. II. o. (20 k.) tanulónak Ítélte. A 
jutalom ünnepélyes átadása a ma délután 
tartandó ip. isk. évzáró ünnepély alkal
mával fog megtörténni.

=  Évzáró ünnepély. A helvbeli 
községi elemi és ip. tanoncikoía tanteüLlete 
és tanulóifjúsága f. hó 25-én csütörtökön 
d. u. */2 ? órakor a központi iskola dísz
termében az évvégi vizsgák befejeztével 
nagy iskolai ünnepélyt rendez. Színre 
kerül Loveczky Ernő: „A madarak és 
fák napja“ c. 2 fevonásos énekes gyer- 
mekszinműve 24 szereplővel. A tantestü
let a közönség igényének kielégithetése 
végett minden ambícióját belevitte a pró
bákba s maga is tevékenyen közreműködik 
4 karének előadása által. Az ünnepélyen 
való megjelenés a múltban követett 
eljárástól eltérően nem ingyenes, hanem 
csekély 60 fillérnyi belépő díjban állapít
tatott meg. A fenmaradó tiszta jövedelem 
az intézet érdemes igazgatójának nevére 
a közel múlt években létesített „Wenner 
Miklós alap“ javára fordíttatik, amiért is 
felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. A szinrekertilő da
rab „A madarak és fák napja“ c. énekes 
gyermekszinmű az erdők dalosai és a fák 
iránti szeretetet akarja a gyermekek szi
vében felébreszteni. E kedves, kis mű rö
vid tartalma a következő : Két kis fészek
rabló buzgón kutat fészkek és tojások után. 
De ez egyszer pórul járnak, mert bizony 
a csőz bácsi telten éri őket és büntetésül 
magánál tartja őket éjszakára. Sirás, rivás 
könyörgés nem használ és a két kis go
nosztevő nemsokára édesdeden alszik a 
csősz kunyhójában. Álmunkban megjelen
nek a kis erdei tündérkék, kik az éj mé
la csendjében mulatoznak.

A tündérkék jókedvét félbeszakítja az éjfé
li óra és vihar és mennydörgés között meg
jelennek a boszorkányok, éjjeli gyülekezet
re. A kakas kukorékolása felriasztja a csősz
nek nem nagyon önkéntes vendégeit, a kis 
fészekdúlókat és az álom szétfoszlik. A fel
kelő nap aranysugarai kicsalnak egy vidám 
gyermeksereget az erdőbe, akinek lelkes 
tanítója a természet szépségeire figyelmez
teti őket de egyszersmind hódolattal emlék
szik meg a nagy mindenség hatalmas Alko
tójáról, kinek mindenható kezét minden 
fűszál dicséri. Később egy, a közelben fek
vő honvédsirhoz vezeti a kis társaságot és 
e szent helyen nyugvó hősök példájára mu
tatva, a legdicsőbb és legmagasztosabb 
érzelmet oltja szivükbe; a lángoló hazasze
retet. A kevevárai tantestület e kedves da
rabhoz mély tisztelettel hívja meg Kevevá- 
ra és környéke hazafias, a jót és szépet 
mindig pártoló igen tisztelt közönségét.

Áz ünnepélyt azért tartják este felé, 
hogy a közönségnek alkalma legyen a 
szépen kifestett diszterem tündéri kivilá
gításában gyönyörködni.

=  Szerencsétlenül járt borbély. 
Községünknek egyik iparkodó és szorgal
mas polgárát Majsztorovics Szilárd bor
bélymestert az elmúlt héten sajnálatos 
baleset érte. Több társával jókedvűen 
mulatott a vár alatti Lazárovics-féle 
korcsmában, miközben Noé nedvéből a 
kelleténél többet magához véve minden 
áron birkózni akart. Vállalkozó azonban 
nem igen akadt. Mit csinált hát most, 
hogy kedvtelésének eleget tehessen ? 
Megfogott egy nálánál sokkal nehezebb 
és erősebb atyafit s azt a földhöz akarta 
teremteni; de vesztére, mert miközben 
a semmi ellonállást ki sem fejtő társát a 
levegőbe emelte, valami belső szakadást 
szenvedett. Nagy betegen vitték hát haza 
lakására és gondosan ápolták. Az előhívott 
orvos a baj súlyos volta miatt operációt 
ajánlott, s azért a szerencsétlenül jártat 
el is szállították Belgrádba, ahol mint

értesülünk a műtéten szerencsésen túlesett. 
Borbélymesterünk birkózó szenvedélye 
ezen tanulságos esetről kifolyólag egy 
ideig mindenesetre szunyadni fog.

=  A helybeli all. polgári fiúiskola 
évzáró vizsgálatainak rendje és az isko
lai év befejezése. Június 22.-én délelőtt 
8—12-ig az I oszt., délutáu 2—6-ig a II. 
oszt. osztályvizsgálata. 23.-án délelőtt 8-12-. 
ig a III. oszt., délután 2—6-ig a IV. oszt. 
osztályvizsgálata. 24-én délelőtt 7 órakor 
tanterv — különbözeti, — 8-kor ének és 
torna, 8—12-ig pedig a magántanulók írás
beli vizsgálata.*25 és 26.-án a magántanulók 
szóbeli vizsgálata. 27.-én délelőtt 8 órakor 
Te deum és az év ünnepélyes bezárása.

=  A közs. iskolák és az ovodák 
évzáró vizsgái Dr. P e s c h a  Miklós udv. 
tanács, országyülési képviselőnk — mint 
a tanfelügyelőség által felkért vizsgabiz
tos — jelenlétében szerdán, csütörtökön és 
pénteken lesznek megtartva a következő 
beosztással:

S z e r d á n  8—10-ig óráig 1. Wenner 
Miklós igazgató osztálya. (IV. fiuoszt.) El
nök: Sebestyén Béla református lelkész, 
isk. sz. tag. 2. Wojnesich Mária osztálya. 
(I a. leány.) Elnök: Paull János isk. sz. 
alelnök. 3. Rajcsányi Ernőné osztályá ul.
b. vegyes.) Elnök: Wanner Ferenc isk. sz. 
jegyző. 4. Nica Péter osztálya (II. és III.
c. oszt.) Elnök: Kokora Illés közs. bíró, 
isk. sz. elnök.

10—12-ig 1. Kollmann Mihály osztá
lya (II a. fiú.) Elnök : Wenner Miklós igaz
gató 2. Prebek Valéria osztálya. (IV. a. 
leány.) Elnök: Paull János isk. sz. alelnök. 
3. Müller Béla osztálya. (V. és VI. oszt.) 
Elnök: Bunda Vezul isk. sz. tag.

Cs ü t ö r t ö k .  8—10 óráig. 1. Andrei 
Mihály osztálya. (I. c. vegyes.) Elnök: 
Kokora Illés közs. bíró. 2. Müller Péter 
osztálya. (I. a. fiú.) Elnök: Wenner Fe
renc isk. sz. jegyző. 3. Friedrich Vilma 
osztálya. (II. a. leány.) Elnök: Wenner 
Miklós igazgató. 4. Wenner Kriszti osztá
lya. (III. a. leány.) Elnök: Sebestyén Béla 
református lelkész.

10—12. óráig. 1. Butás Szilárd osz
tálya (II. b. oszt.) Elnök Saberka Izidor 
gör. k. román lelkész. 2. Mihájlovics Mik
lós osztálya. (III. b. oszt.) Elnök: Bunda 
Vazul isk. sz. tag. 3. Wenner Ferenc osztá
lya. ("III. a, fiú.) Elnök Paull János isk. 
sz. alelnök.

Pénteken délelőtt 8 órakor lesz az 
iskolai tanzászlóalj vizsgája Wenner Ferenc 
századparancsnok vezényletével. 9 órakor 
az I-ső számú ovoda (Óvónő Balogh Ist- 
vánné) 10 órakor pedig a II. sz. óvodának 
lesz a vizsgája (Ovonő Oberläuter Estella) 
Wenner Miklós igazgató elnöklete alatt.

=  Tanulmányi kirándulás. A homo- 
kosi községi elemi népiskola növendékei 
június hó 6., 7., 8. és 9.-én We b e r  Ká
roly igazgató, A n d a h á z y  Ervin és L о tz 
Erigyes tanítók vezetése mellett tanulmá
nyi kirándulást tettek Budapestre. A cél 
volt a főváros összes nevezetességeinek 
megtekintése és ezzel a magyar haza iránti 
igaz szeretetet a szin nemzetiségi vidékii 
gyermekek szivébe oltani. Gyönyörű ki
rándulás volt, amelynek óriási pedagógiai 
haszna van. A nagyváros ezer, meg ezerféle 
érdekes látnivalója rengeteg kultúrérték- 
kel gazdagította a gyermekek lelkét.

A szép kirándulásról lapunk mai 
száma nagyobb cikket hoz.

=  Tanzászlóalj vizsgája. A helybeli 
községi elemi iskola felsőbb osztályú ta
nulóiból alakított tanzászlóaljnak pénteken 
ríggel 8 órakor lesz a nyilvános vizsgája a
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központi elemi iskola udvarában. A kis piros I 
sipkások tudományára kiváncsi közönsé
get ez úton is meghívja a tanzászlóalj ve
zetősége.

— Vizsgák a kevepallósi áll isko
lákban. F. hó 16.-án folytak le a keve
pallósi áll. iskolában az osztályvizsgák 
Neuman J. plébános úr elnöklete mellett. 
Részt vett a községi elöljáróság és sok 
szülő és tanügybarát. Szép siker koro
názta a tanítók egész évi fáradságát. A 
jelenvoltak legnagyobb megelégedésüket 
fejezték ki, valamint hálás köszönetét 
mondtak a tanítói karnak, hogy gyerme
keik mily szépen és tisztán beszélik a 
magyar nyelvet.

8—10 óráig az I., II., és III. oszt. 
vizsgázott. Onnan az egész közönség 
elment az óvodába, hol szép élvezetet 
nyújtott az alig pár hónapig ott levő 
Kozmary Erzsi áll. óvónő kicsinyeivel. 
Énekeltek tornáztak, beszélgettek,. játszot
tak, társalogtak és alaki munkát végeztek 
d: u. 2—5 ig volt a IV. V. és VI. oszt. 
vizsgája a legszebb eredménnyel, mely 
csak egy ilyen vegyes ajkú iskolában elér
hető. 17-én reggel hálaadó istentiszteletet 
tartott a tantestületet. Alii. és IV. oszt. 
növ. Svégelj Magda áll. tan. vezetése 
mellett az istentiszteletet magyar énekek
kel kisérték. Végezetül felcsendült a gyer
mekek ajkáról a mi felséges imánk „Isten 
álld meg a magyart!“ Ez volt az első mise 
melyen a gyerekek édes magyar nyelvünkön 
énekeltek. Csak bátran előre! Bárcsak ad
na az Isten sok ilyen ügybuzgó tantestüle
tet e nemzetséglakta Délvidékre! 8. M.

Polgári leányikola.
Tudnivalók az 1 9 1 4 - 1 5  tanévre.
Szeptember hó 1.-én délután 4 óra

kor javitóvizsgálatot fariunk-.
Szeptember 1.-én, 2.-án és 3.-án d. e. 

8-12-ig, d. u. 2-4-ig lesznek a beiratások.
Szeptember 4.-én tartjuk a tanterv- 

különbözeti vizsgálatot. A polgári leány
iskola I. osztályába csak oly tanuló vehe
tő fel:

a) ki életének 9 évet betöltötte.
b) kinek az elemi iskola IV. osztálya 

számára kiszabott tangyárgyakban elegen
dő jártassága van. Az erről szóló bizonyít
vány illetve értesítő, a születési bizonyít
vány és ujraoltási bizonyítvány a beiratás 
alkalmával felmufatandók. E bizonyítvá
nyokat a II. III. és IV. osztályba beirat
kozó tanulóknak is magukkal kell hozniok.

Fölvétel az elemi iskola V. osztályá
ból a polg. isk. II. osztályába csak azok
nak engedtetik meg, akik a tantervkülön- 
bözeti vizsgálatot sikerrel megállják. E 
vizsgálat tárgyairól az érdeklődőknek fel
világosítást nyújt az igazgatóság.

Javitóvizsgálatot tehet azon tanuló, 
aki legfeljebb 3 tárgyból kapott elégtelen 
osztályzatot. Szépírás, ének, testgyakorlás 
nem jön számításba. Aki háromnál több 
tárgyból bukott, annak ismételnie kell az 
osztályt, mint szintén annak is, aki a ja- 
vitóvizsgátaton, bár csak egy tárgyból 
újra megbukott. Javitóvizsgálatot csak ab
ban az iskolában lehet letenni, amelyben 
a tanuló az elégtelen érdemjegyet kapta. 
Javitóvizsgálat letevésére a tanulóknak 
engedélyt kell kérniük. E folyamodványok 
legkésőbb aug. hó 15.-éig nyújtandók be 
az igazgalósághoz.

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv hatsg. 
4914/1914 vgrh. szám.
Szretkov Zsófia« ak Guczul Ilia ellen folv-

tatott végrehajtási ügyébén hozott' Р.977/ 
1 1914 II. bir. végzés

V É G Z É S .
Ezen másodbirói végzést érdekelt felekkel 
közöltetik egyben kibocsátattik az alábbi

Visszárverési hirdetmény és feltételek.
Szretkov Zsófia végrehajtatónak Gu

czul Ilia delibláti 1. végrehajtást szenve
dő ellen indított végr. ügyében a tlkvi 
hatóság a végrehajtó kérelme következté
ben az 1881 LX. t. c. 185 §-a értelmében 
elrendeli a visszárverésit 28 kor. tőkekö
vetelés ,.s jár. iránti ingatlan árv. ügyében 
D;\ Bartulov Gáspár ügyvéd által képvi
selt Teineskubini takpénzjár r.-t. kérelmé
re Paull János késedelmes árv. vevő ellen 
elrendeli s ennek féltételeit a követke
zőkben teszi közé. A kevevárai kir. jbi
róság területén levő Deliblát községben 
fekvő s a delibláti (VII/699 VH/107O sz.) 
tlkvben foglalt következő ingatlanok: 35 
hrsz. Dub. ut hat. 1 hold 400 n.-öl III. о 
kaszáló 749 kor. becsárban. 88 hrsz. 277 
stb. hat 2 hold 32 n.-öl III. o. kaszáló 
2006 kor. becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek 
Deliblát községházánál megtartására 1914 
évi július hó 18 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeke az 
1881. LX. t. c. 150 § -a  alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/з - ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908: XLI. t. c. 26 §. )

2. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész
pénzben vagy óvadékpapirban a kiküldött 
kezeihez letenni.

3. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
Ígérete figyelmen kívül hagyásával és ki
zárásával az árverés nyomban folytatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig elsőt az árvés jogerő
re emelkedésétől számított 15 nap a má
sodikat ugyanazon naptól számított 45 nap 
az árverés napjától számított 5% kama
tokkal együtt a kevevárai m. kir. adóhi
vatalnál lefizetni.

5. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni s az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

Kevevára, 1914. évi május 31-én.
Dr. Szabó s. k. kir. jbiró.

‘ A kiadmány hiteléül:
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi hatsg 
5053/914 tlkvi. szám. '

Árverési hirdetményi kivonat.
H a l in á g у i Anna kevevárai lakos 

önkéntes árverés ügyében a telekkönyvi 
hatóság az önkéntes árverést a kevevárai 
kir. járásbíróság területén levő Kevevára 
községben fekvő, s a kevevárai 2542 sz. 
betétben felvett: A f  1 sorsz. 9832/2334/ 
2 hrsz. Kert beltelekbeo 154 n.-öl 3239 
kor. becsárban.

Megjegyeztetik, hogy a csatolt adó 
és becslesi bizonylat szerint ezen ingat- 
lnnra 140 h. házszám alatt lakóház áll.

Az árverést 1914 évi julius hó 20 
napján d. u. 3 órája a kir. jbiróság hivata
los helységben fogják megtartani. ,

Az árverés alá került ingatlant 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 számi
tolt óvadékképes értékpapirosban a kikül
döttnél letenni, hogy a bánatpénznek elő- 
loges bírói letétbe helyezésről kiállított 
letéti elismervényt a kiküldöttnek áfadani 
és az árverési feltételeket aláírni (.1881 : 
SX. t.-c. 147, 150, 170 §§. 1908 LX.' t.-c. 21 §.

Az aki az ingatlanért a kikiáRósi 
árnál magasabb Ígéretet tett ha többet 
ígérni sem akar köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni (1908 XL. 25. §.)

Kevevárán, 1914. évi jun. 7. rtapj.
Dr. Szabó s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül: 
Dinusz János 

kir. telekkönyvvezető.

A kevevárai kir. jbir. mint tlkvi. hatóság 
3517/1914 végr. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Verseczi szerb bank r.-t. yégrehajta- 

tónak Degyanszki Koszta delibláti lakos 
végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 550 kor. tőkekö* 
vetélés és járulékai behajtása végett a 
kevevárai kir. járásbíróság területén levő 
Delielát községben fekvő, s a delibláti VI/ 
299 lapszám tlkvben felvett:

132 hrsz. 132 stb. hat. 2 hold L-eszít. 
szántó 3/4 része 462 kor; 75 f. becsárban 
132 hrsz. Hw. stb. hat. 1 hold ,1064 тЧИ 
I о. kaszáló 3/4 része 370 kor. 50. f. becs
árban hrsz. nélk. hat. nélkül 800 n.-öl 
gyümölcs 3/4 része 201 kor. becárban.

Velika szela hrsz. 400 u.-öl szőlő 3/4 
része 211 kor becárban 628 sz. ház és 
200 n.-öl házhely 3/4 része 1222 kor. 50 
f. becsárban.

Az árverést 1914. évi julius hó 13 
napján d. e. 9 orakor Deliblát község
házánál fogják megtartatni. b

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át 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 április 24 - én.
Kapp János s. k., kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János kir. telekkönvvvezptn

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


