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A lap szellemi részét illető közlemények „KE VE VÁRA“ 
szerkesztőségére intézendő!*.

A haladók figyelmébe.
Thoszhanzn Phitt.

Kevevárának a haladásért lel
kesedő, tettre készen álló vezetősze
repet vivő férfiaihoz kívánok néhány 
szót szólni. . . Teszem és kérek meg- 
hallgattatást!

A szükség — a kulturális szük
ség — felismerése már a tökéletese
désnek bizonyos foka. Haladást azon
ban csak akkor jelent, gyümölcsöt 
csak akkor termel, ha a felfe
dezés: az ige testté lesz. Éppen az
ért, amidőn jelen soraimmal egy 
elodázhatatlan égető szükség meg
valósítása érdekében emelek szót, 
nem teszem azt azért, hogy a szó, 
amely különben is puszta, elröppenő, 
csak sablonos kívánság maradjon, 
mely igy új világot nem teremt, ha
nem teszem azért és abban a re
ményben, hogy egy mindnyájunk 
eminens kívánságát a tett, a cselek
vés áldása kövesse.

Miről van szó ? Mi az az emi
nens, generális érdeket szolgáló kí
vánság, amely kell, hogy mindnyá

junk keblét hevítse és a cselekedet 
összeforrasztó lángjára lobbassza ?

A művelődés !
A műveltség hatalom, amely 

szabaddá, boldoggá tesz. Ezt tudva: 
első kívánság és legfőbb kötelesség 
kinek-kinek a maga boldogsága. Ezt 
elérni és ezzel megelégedni azonban 
nem e lég : ez beteges ambíció !

Emberek vagyunk — a tökéle
tesség képmására teremtett lények 
— s mint ilyenek kötelességünk a 
mások boldogulását is elősegíteni!

A haladás, a fejlődés tengelyén 
utazva hetykén, lekicsinylő sajnála
tot kifejező szemmel tekintünk visz- 
sza a kezdet-kezdetére és szivetössze- 
facsaró szomorúsággal emlékezünk 
meg az' oTt, ä 'sötétségben máradt és 
elpusztult elődeinkről. Tesszük. . . 
és amíg tesszük nem gondolunk — 
avagy nem akarunk gondolni — arra, 
hogy közvetlen közelünkben, kima
gasló utaink mentén is heverésznek, 
ténferegnek tehetetlen testvérek, kik 
csak annyiban különböznek a puszták 
őslakóitól,mindnyájunk szüleitől, hogy 
ők nem ott, — és ez tán még szo

morúbb ? — hanem itt nélkülözik a 
világosságot!

Ezen kell, hogy összefacsarodjék 
a szivünk; ezen kell, hogy sírjon 
zokogjon a lelkünk !

Mert őket a mindent magával 
ragadó ár közénk sodorta ugyan és 
köztünk vannak, de örökös sötétség
ben s elhagyatottabbak, sajnőlatra- 
méltóbbak minden lénynél!

Szegények ők ! A legszegényeb
bek, kiket bár köröskörül világosság 
övez, de azért nem egyebek — jól
lehet rendeltetésük más célt tűzött 
elébük — nyers energiatömegnél, 
akárcsak a vele egy födél alatt élő 
igavonó állat. — Nélkülözik, de szomj- 
huzák a világosságot.

Mind hiába ! Az élét'sókat köve
telő paracsát nem értik, — csak ter
he alatt görnyednek — ; a haladás
nak a szabadság felé mutató vaske
zének irányát nem követhetik. . . és 
mert nem: érdemeden pusztulás az 
osztályrészük !

Forduljunk feléjük! Hallgassuk 
meg emberi mi voltunk intő szavát 
és értsük meg megható, szerelmes

TÁRCA.
— if*—

Kevevára és környékének 
története.

Történeti tanulmány.
Irta: Kálmán Imre

cs. és kir. vadász hadnagy.
I.

Környék és talaj viszonyok.
E területet már a praehisztorikus 

korszakban lakták. Ezt a különféle leletek 
igazolják.

A talaj geológiai alakulására nézve 
legelfogadhatóbb az, hogy ősidőben ha
zánk a nagy világ-tengerhez tartozott. 
Közepén, a viz alatt, elterülő őshegység 
stilyedni kezdett, mely sűlyedés folytán 
a viz szine mindinkább alacsonyabbra 
szállt, mig végre a hazánkat körülvevő 
Kárpátok elválasztották az igy keletkezett 
beltengert a világ tengertől. Ennek a pon- 
tusi vagyis beltengernek lefolyása nem 
lévén a viz tömege a századokon tarló 
párolgás által mindinkább fogy, mig végre i 
annyira kiszárad, hogy jegy beltórendszer- |

ré zsugorodik össze. A hegyekről lerohanó 
patakok e tavak partjaira rakják le hor
dalékukat.

Ez körülbelül a harmadkor utolsó 
szakában a plioeänban történik. A dilnvi- 
alis korszakban képződik hazánk folyó 
rendszere, mely folyók a hegyekről lehor
dott törmeléket, még jobban összemor- 
zsolva, a medence belsejébe viszik. A 
kincstári homokpuszta első nyomai ez 
időből valók. A medence sűlyedése még 
az aluviumban is tovább tart. A legidősebb 
földrétegek a pontusi korszakból valók. A 
diluvium földrétegei részint a víznek, ré
szint a szélnek köszönhetik létüket. A ku
tatások arra a meggyőződésre vezetnek, 
hogy az alibunári mocsarak, a diluviutni 
ősviznek maradványai. Azon földkiemel
kedések, melyeken Kevevára, Kevepal.stb. 
fekszenek, legfelsőbb rétegei, a diluvium 
utolsó korszakból valók. Az aluvium kez
detén már a folyóknak határozott jellegük 
van. Hordási és mosó képességük már 
élénken nyilvánosságra jut. A Duna is 
ezekbe a fluvialis hordalékokba vágódik 
és mossa ágyát. E vidéken elterülő ma
gaslatok „hunkák,“ világosan mutatják a 
régi vízfolyások medreit. Kevevára nyu
gati oldalán nagyon láthatni a Duna vi

zének munkáját.
Kevevárától keletre és nyugatra óri

ási mocsarak feküdtek, melyek a Duna 
nagyobb állásánál, evvel egy nagy viz- 
területet képeztek. Könnyen megmagya
rázhatjuk magunknak, hogy e földnyelvek, 
melyek igy a mocsarakba benyúltak, ter
mészetes útjai voltak az ókor népeinek.

Herodotos az ókor legnagyobb tör- 
ténetirója (500-524) megemli'i e vidéken 
az „agathirszeket.“ Tört. Leírása szerint, 
hatalmuk oly nagy volt, hogy midőn 513- 
ban I. Darius a szkythák ellen vonult, 
mind ezeket, mind a perzsákat előnyomu
lásukban feltartották.

E nép már bizonyos műveltségi fo
kon állt, mert már ismerte az aranyat és 
annak használatát. 400 körül Nagy Sán
dortól kiszorított gátakkal keverednek 
össze, kik elfoglalják az agathirszek he
lyét. Esek csak rövid ideig tanyáznak itt, 
mert 334-ben, macedóniai Fiilöp és Nagy 
Sándor hazájukból kiszorítják, dákok közé 
vegyülnek és ezzel megszűnnek mind ge- 
ták létezni.

220 táján, V. Fiilöp és Persens ma
cedóniai királyok alatt a „bastarnok“ lép
nek itt fel. E germán törzs északról jőve, 
a Kárpátok lejtőin és a magyar aldimán
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és naiv vágyódásukat: segítsünk raj
tuk !

50-60 gyermek kiált föl — köz
vetlen közeliinkből — hozzánk..........
jussáért kiált..........és bár a jog sze
rint a juss őket illeti, szavuk süket 
fülekre talál.

És mi a jussuk?
Az, ami millió és millió-é: meg

ismerni az utakat és módokat, ame
lyek az öreg élet terhes napjaiban 
az ember földi boldogságához: a szel
lemi szabadsághoz vezetnek. Egyszó
val: iskolát kérnek, azért esdekelnek, 
mert miként testvérei, kik megkap
ták ebbeli jussukat, — ők is Isten
nek gyermekei és miként azoknak, 
nekik is kötelességük és céljuk a 
művelődés.

Kötelességük és céljuk, de mert 
a sors velük szemben mostohább, 
boldogulásukat csak testvéreik támo
gatásával érhetik el!

Támogassuk hát !
Kérjük meg az illetékes fakto

rokat annak rendje és módja szerint 
— legyen az a község, avagy az ál
lam —, hogy hallgassák meg 50-60 
elhagyatott, minden haladástól meg- I 
fosztott gyermek szerel metes esdek- 
lését. . . és állíttassanak föl számuk
ra az Abelsberg, Jakabfy és Szúnyog 
féle tanyák közelében tanyai iskolát!!

Legyenek — szegények — ők is 
olyanokká, amilyenekké mi lettünk; 
jusson nekik is abból, amiből ember
nek jutnia kell !

*
Vezetőférfiak ! Karoljátok fel az 

ügyet, . . . cselekedjetek. . . és meg

telepedik le. 169-ben Persens, 88-81 Milh- 
ridátes király szövetségesei a rómaiak 
ellen törnek.Etörzs nem tokáiglarlja magát, 
mert egy részük összeolvad a dákokkal, 
más részüket, még a 3-ik század közepéig 
K. u. találjuk, mikor Pi obus római császár 
279-ben, 100.000-et Thráciában telepit le. 
K. e. és K. u. az első században a dákok 
lépnek fel. Ez alkalommal lépnek a római
ak először hazánk földjére. Kevéssel K. e. 
a jasygok tűnnek fel, kik hamar meg is 
szűnnek mint ilyenek létezni.

Stroho földrajzi iró (K. e 63- K. u. 
2 3) az Istros balpartján a getákat és 
dákokat említi. Határt e két nép közt nem 
említ, de e határt élénken megjelölik 
azok a sáncok, melyek Alibunár és Ke- 
vevára, továbbá Temesvár és Omor között 
majd Szépfalun túl a Maros mellöl kiin
dulva, Törökszákosig és Csernától Kis- 
zsámig húzódnak, amelyeket a lakosság 
római sáncoknak nevez. E sáncokat nem 
a rómaiak, hanem barbár népek építették. 
Augustus uralkodása alatt a dákok és 
geták mint szövetségesek állanak a róma
iakkal szemben. Egy helybéli monda a 
következőket mondja e sáncokra vonat
kozólag : Egy római császárnak két fia 
lett volna s birodalmát ezek körött fel
osztva, úgy kívánta a békét megtartani, 
hogy egy sánccal jelölte meg országuk 
határát.

ж

lássátok, ügy leszen, amint egy né
met költő mondja : „Tietek a jövő, 
inert tietek a haza! Amit a laza 
földbe beleültettek, az gyökeret fog 
verni s amit a gyenge ágba beolttok, 
az gyümölcsöt fog teremni !tt 

Ügy legyen ! !

Megnyílt a kevevárai uszoda,
vagy, akinek így jobban tetszik: elké

szült a kevevárai strand fürdő.
Egy régi idő óta súlyosan nélkülö

zött szükségességünk nyert melepetéssze- 
rűen kielégítést.

A nyári porban úszó Kevevárán va
ló tartózkodást elviselhetetlenné tette 
egy jól elhelyezett uszoda hiánya.

A község a’att elfutó Ponyavica csa
torna vizében a halak sem bírták el a 
nyarat, jobb Ízlésű ember pedig nem is 
gondolhatott a vele való közvetlenebb 
érintkezésre.

A Dunára való kijutás pedig valósá
gos expeditió számba ment, úttalan utakon 
legfeljebb csónakon volt megközelíthető; 
de ennek beszerzésére és útra való előké
szítése is annyi előkészületi cselekményt 
igényelt, ha egyáltalán kapható volt, hogy 
éppen a jobb igényű közönség volt kény
telen arról többnyire lemondani. Annál 
inkább, mert a Dunához érve semmi ké
nyelmet nem talált s a szabadban lett 
volna kénytelen vetkőzni és öltözni is, 
ami a hölgyekre nézve szinte leb Hetien
né telte a fürdés igénybevételét.

Ezen mizériákra' már múlt heti cik
künkben is reá mutattunk. Annál kelleme
sebb reánk nézve, lmgy mindezen hiányok
nak varázsütésre vetett végeit Szöts Ist
ván cs. és kir. utász főhadnagy, ki a ka
tonaság számára épített uszodát a legna
gyobb körültekintéssel és mindenre kiter
jedő figyelemmel bocsátotta rendelkezésé
re közönségünknek.

Mindenek elölt katonai rendben tar
tott utász csónakokkal rendezett be rend

szeres közlekedést az uszodához, ezen 
csónakjáratok használata a fürdőjegyek 
árába már be van számítva.

Azonkívül az uszodát a Duna legal
kalmasabb helyén elhelyezve nagy terje
delmű homokos, sekély menedékéi fürdő 
teret biztosított, gondosan kicövekelve az 
úszók és nem úszóknak rendelt területet.

A legnagyobb rend és tisztaságról 
személyes felügyeletével gondoskodik.

Olcsó pénzen úszó lan folyamot léte
sített. Gondosan kidolgozott fürdő pro
grammal minden kényesebb ingényt is 
kielégített. Csupán attól tartunk, hogy az 
úszóda egy-kettőre szűknek fog bizonyul
ni.

Szöts főhadnagy úr sokszor adta 
már tanujelét közönségünk iránti előzé
keny figyelmességének. Neki köszönhet
jük, nagyrészt az izgalmasan szép rob
bantási gyakorlatoknak közönségünk szá
mára külön biztosított fedett helyről való 
hozzáférhetővé tételét.

Midőn az úszoda létesítése és közön
ségünknek rendelkezése bocsátása által 
tett nagy jelentőségű közhasznó intézke
déséért e helyen is köszönetét mondunk, 
— arra kérjük még a vitézlő parancsnok 
urat, — indítson még számunkra 7 óra 
után is haza térő csónak járatot, mert 
7-ig fürödve mi nem fogunk 7-re oly ka
tonai pontossággal elkészülhetni az útra. 
Eire a hölgyek nevében kérjük. Azonkí
vül pedig, ha van még egy pár beverő 
deszkája, készítessen az uszoda táján ár
nyas helyen egy pár asztalt és ülőpadot, 
uzsona érdekében. Ezt saját számunkra 
rekviráljuk.

Az uszoda használatára szükséges 
tudnivalókat és a esónakjáratok menet
rendjét lapunk más helyén hozzuk közön
ségünk tudomására. J.

Rómaik tartós eredmény nélkül küz
denek a dákok ellen. Rabló hadjárataik
kal folyton zaklatják Mösia tartományt. A 
határvillongások, valamint ama mesés hí
rek, melyeket a római kereskedők Erdély 
gazdagságáról hoztak, Rómában hamar 
felkeltettek a vágyat, hogy a dákok föld
jét is uralma alá vehesse. Domitianus 
(81-96) császár uralkodása alatt Decebalus 
királyuk élén veszélyesek kezdtek lenni 
a római tartományokra. 92-ben kénytelen 
Domitianus a dákokkal békét kötni s e 
környék továbbra is uralmuk alatt marad. 
Trajanus (98-117) uralkodásának kezdetén 
a római birodalom határa még a magyar 
aldunát nem lépte át. A Duna vonal vé
delmére 99-100 években befejezteti a Ti- 
beriustól megkezdett út építését, mely a 
Duna mai szerbpartjától a Fekete tenge-, 
rig vezetett, Amint az út megvolt, 101-ben 
megindította hódító hadjáratait. Mösiában 
ekkor már. 4 légió állomásozott: a VII. 
Claudia Viininaciumbah, a IV. Flavia Sin- 
giumumba az í. Halira és az V. Macedóniá
ban. Trajanus még két segéd légiót rendelt a 
Dunához Alsóhoz-Pannoniából. Trajanus 
serege körülbelül meghaladta a 80.000 
embert.

A római sereg zöme, Trajanus veze
tése alatt UjpalánkávaÜ szemben, hadiha
jón kelt át a Dunán, inig a másik hidat 
Viminaeiumon alul, Taliatisnál Verték, hol

a sereg kisebb része kelt ál, s a Csorna 
folyó mentén Tibiscum (Zsupa) felé vette 
útját. Decebál nem fejtett ki nagyobb el- 
lentállást. Trajanus Tibiscumnál tovább 
nem vonult. Az elfoglalt területeken pe
dig erőditvényeket emelt és katonaságot 
helyezett el bennők. 101 év végével Te- 
mes és Torontói vármegyék a rómaiak 
uralma alá kerülnek. Római cast rumok 
maradványait az egész délmagyar Duna 
parton találunk. így pl. Ó-Paláukún, ahol 
a legkisebb ásatásoknál mindenféle kő és 
t égi ad a r a bok ra találnak.

Dr. Aschbach id-* helyezi a Viniina- 
ciumtól 10 méterföldnyire, „EederalsCt. A 
mig mások mint pl. Kunitz és Mumuson 
e helyet Rama község helyén gon
dolják és az útóbbi állítás „a Tabula IVn- 
tingeriana“ szerint a legvalós, inübb. Igen 
fontos tárgyakat egészen a kőkorszakba 
visszamenőleg talállak Paláidul szigeten. 
Legfontosabb római maradvány, a szige
ten talált még felismerhető falazott hídfő, 
melyhez a szerb parton egy hasonlói ta
lálni. Itt 1880-ban különféle téglákat ta
láltak e felirattal : C. Vil. C.

G. VH. C, L E G L E G Vil.
L E G VII.
b E G VII. C P F (légió septinia 

Claudia pia fidelis.) Hasonló tégladarabo
kat még Dáciában eddig nem találtak.

folytatás köv.
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A teli hold sugárit j érdeklődés és oly gyér a jelentkezés, hogy és délután 2 órától 4 óráig 20 fillér hasz-
Mosolyává hinti szét: ; a küldöttség munkája minden törekvése nálati dij ellenében, mint közös fürdőt,

hzüst fátyollal vonja mellett sem tud eddig kiválóbb eredmé- 2. Vasárnap délelőtt 7 órától 12 órá-
Be a patak vizét. nyékét elérni. ig; kedd és szombat délután 2 órától 4

. ... — Itt a befőzó'sek ideje. Gyümölcsöt, óráig az úszóda csak hölgyek részére van
A kms őleben szedret most főz be a háziasszony a tét fentartva. A hölgyek részére fentartott

Halk léptékké! megyek; idejére. Ép alkalmas időben ajánljuk a időben a parancsnokon és szolgálati sze-
Karaly1 méltósággal legolcsóbb és legkitűnőbb eljárást a befőt- mélyzeten kívül férfiaknak az úszódába

Nyugosznak a hegyek. | tek romlandóságának meggátlására a dr. belépni tilos.
* .. Oe'.ker-féle befőttsegitséget (védjegyzett 3. A délutáni 5 és 7 óra közötti kö-

y .  ' elnevezés) 1 csomag 12 fillér elegendő 5 zös fürdőjegyek ára 50 fillér,
en anac ag-og an kg. befőtt, gyümölcs, gelce, marmelad, Az egész idényre szóló bérletjegyek

özereim1 mamora an gyümölcskivonat, ugorka s’b. megóvásáta ára 5 korona. 4 tagnál nem nagyobb csa-
bsattog a csa og ny. s megákadályozza a penészedést. Ezen ládjegy 10 korona. Úszás oktatás 6 kor.

El-el mereng a lelkem szer Inar számtalan konyhában használa- Fürdőjegyek a pénztárnál bérlet és
Ez édes dal felett tos s naPonía UÍ híveket talál. Olvasóink oktatási jegyek a parancsnoknál váltandók.

S kéies álomba ringat kívánságukra Dr. Qetker-gyártól (Baden- 4. Segély viz póznákkal van elhatá-
A rózsa képzelet.* Wien mellett) ingyen és bérmentve kap- rolva, ennek túllépése a közönség felelős-

^ ' hatnak recepteket. ségére történik.
E részegítő dalban, =  Gyermekgyilkos anya. Pancso- 5. A parancsnok, vagy annak kö-

Bűbájos érzelem: várról Írják, hogy egy ottani В. E. nevű zege iáital kiadott felhívásoknak a közön-
Édes, boldog titokról 16 éves cseléd Fabók Istvánná pancsovai ség alkalmazkodni tartozik.

Beszélget énvelem. szülésznő közreműködésével ujzülött gyér- 6. A parancsnok jogában van, azt a
- . . .  G . mekét elpusztította s a vásártéri cédula- ki az úszóda rendjét és a jó Ízlést maga
bzaDadka vayuia. ház mellett elásta, ahol azt megtalálta a viseletével megsérti, az úszóda használa-

----------- —----------------------------------------  rendőrség. A fiatal leánynak ez már má- tától eltiltani.
Н 1 Г ?  F, К  sodik ilynemű bűnténye. A beismerésben 7. Az úszóda megközelítése a pallón
11 i  ív .Lí V. levő yádiottat letartóztatták. keresztül történik, vizi járművekkel az

_  nőléptetés A vallás- és közok- =  Eleonora Duse pályatársaiért. A úszódéhoz kikötni szigorúan tilos,
tatásügyi miniszter Mo l n á r  József ver- hírneves olasz tragika Róma egyik villa- 8. A d u 5 -7  közötti időben csak
seczi kir tanfelügyelőt a VII fizetési ősz- negyedében most rendezi be a színésznők teljes fürdokosztumban szabad rurdeni.
tál vb a 1 ptette elő. könyvtárát, melyet fiatal és kezdő pálya- 9. Az úszódához következő csólnak
uy  _  visszahelyezés Az igazságügyi társai számára alapított. Ebben a könyv- járatok lesznek fentartva:

miniszter Dr." R i eh t e r Ferenc -  a Fe- tárban Duse meghívására tett látogatása- 0 D A :  VI S S ZA:
hérleinplomból nem rég Mezőkászonyba rol számol be ,A No c. feminista folyó-
áthelyezett betétszerkesztö bírót, aki éve- »atban Glücklich Vilma egy rendkívül er- reggel 7 orakor d. e. 10 óra .40 p.
kiír a helybeli járásbíróságnál is működött dekes cikk keretebsn. Ugyancsak ezen délután 2 „ d. u. 4 óra
—” újból Fehértemplomba helyezte vissza, számban jelent meg Fónagy Belanak a 4 óra 45 p. d. u. 6 „ 30 p.

=  TanarváItozás. A vallas es koz- fce A Nö házáról,  a lipcsei könyvkiálli- » 5 órakor d. a .  6 . «  p.
oktatásügyi miniszter polg. fiúiskolánk t4son. Szikra. házasság és az eugén“ » 5 óra 15 p. d. u. 7 órakor
igazgatóját 2 e vi ittlété iitan Nagy mai ton- mozgaiomról irt. Altai Margit pedig azok- Kevevára, 1914. évi július hó 14.-éu
ra helyezte at. Utódja Ko r o m György * visszaélésekröl! melyeket az óraadó s  . .  fehalinllirv
polg. isk tanar lesz, aki eddig a soproni tanilónökkel szembe’n elkövetnek a szülök ______________ b ü O t s  főhadnagy.
áll. polg. íiu iskolánál mukedott. gs ame]yek különösen most az iskolaév ------------------------------— ---- ----

=  Reformátusaink kívánságának végén a legszembeötlőbbek: amikor 2—3 ~  „  .
teljesedése. Református hitközségünk meg- hónapon át jövedelmüktől megfosztva 0 1 е С К 6 П р 1 6 Г а -  
alakulása óta állandóan azon fáradozott, kell a tanítónőknek a pihenésre szánt időt l * l e x •
hogy kántori teendői végzésére református végiglengődniök. Nagy érdeklődésre szá- l l I l O m i e j S Z d p p d l J
vallási! tanítót kapjon. Óhaja ime teljesült! mithat Gergely Jankának, a Nőtisztvise- R & r  régtől Tetsclien «/Elbe
Most jelent meg a .Néptanítók Lapja -ban lők országos egyesü lete  elnökének. „Mi Bergmann & Со. cégtol letschen «/bibe
sok huza-vona után egy pályázati hirde- hasznom van belőle“ ? című szellemes egyre nagyobb kedveltségnek és elter-
tés, mely a Fuchs Jakab távozásával üre- eikke is „A Nő“ vezércikkében a leányok jedségnek örvend szeplő ellen való
sedésbe jött állást reformátusvallási! tani' eiöl elzárt, a leányokat nélkülöző és vé- elismert hatásánál fogva s a bőr — és
tóval kívánja betölteni. Az állás szeptem- gm a férfitársadalom által a leányoknak szépség gondozásában való fölülmul-
berben betölttetik s ezzel elnémul végre a szant iskolákkal foglalkozik. A bel- és hatatlanságáért. Ezernyi elismerőlevél!
folytonos panasz: református gyermeke- külföldi érdekes szemleanyagon kívül is- §ok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlás-
inknek lesz református tanítója és a re- merteti még a lap a coloradói választójog- nal óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan
formátus egyháznak lesz református kán- gaj hiró asszonyoknak sikeres akcióját, a Steckenpferd védőjegyre és a cég
tora. amelyet erélyes közbelépésükkel a sztraj- helyes nevére! Darabja 80 fillérért

=  Gyászmise. A gör. kel. szerb ko]ó bányászok érdekében kifejtettek. A kapható gyógyszertárakban, drogériák-
templomban Ő cs. és kir. Fensége Ferenc Bédy-Schwiinmer Rózsa, gróf Teleki Sán- ban, illatszerüzletekben stb.
Ferdinánd és Fenséges neje Hohenberg dorné (Szikra) és Pogány Paula szerkesz-
Zsótia emlékére f. hó 12.-én az összes tésében kéthetenként megjelenő egyetlen Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane-
hivatalok képviselőinek jelenlétében gyász- magyar feminista lapnak előfizetési ára ra liliomkréinje (70 fillér egy tubus)
mise volt. Ilyen requiem volt a róm. kath. egész évre 5. korona, félévre 2.50 korona. kitűnő szer női kezek gondozására.
templomban is, mégpedig júl. 4.-én a te- Szerkesztőség és ki idóhivatal Budapest, --------—— — -
metés napján. V. Mária Valéria-u. 12. sz. alatt van. GÖZltólI) járatok 3 01111311

=r Országgyűlési képviselő valasz- — Hamis tanuzas. A helybeli hatar- , J J
tók összeírása és névjegyzékének megái- rendőrség f. hó 14-én a fehértemplomi Magyar kir. folyam- 8S tengerhajózási Г. t.
lapitása céljából az összeíró küldöttség ügyészség fogházába kisé;te Dé Jozsefnét,
Kevevárán e hó 20-ára tűzött határidőt a a^ etek f)ta közszájon forgó méregkeveré- Érvényes 1914. május 1-etol.
névjegyzékbe eddig még fel nem vett jo- sj históriának egy románpetrei születésű reggel este
gosultak igazolására és különösen az Írni hírhedt alakját. A határrendőrség ebbeli 4.m| . Zim érk. T10-30 M . ,
olvasni tudás szabályszerű igazolására. intézkedését az tette szükségessé, hogy Minden б-оо I Belgrad 9.45

Ugyanezen célból a küldöttség ki- neVezelt a kihallgatásra megidézett tanú- vasárnap 5-501 Pancsova 8.35
száll: Dunadombó községbe július 22.-én, kat hamis tanúzásra akarta bírni. kedd é8 7.25j  S.emendrm 6-15 « « №  »k
Gálya községbe Július 24.-én, Temessziget ----- » . haluSrt.óni pén » »  Ä
községbe július 27.-en, Kevepallós község 0  ̂ |(|f( нб1уOíSGQI ÜSZOUui |,и 1 ........... . ......
be július 29.-én. Az érdekelt jogosultak ószódát a közönség d- e- 9 45 érk- Báziásra indul d. u. 2 15
jegyzőbe" 'való í S l “ - H  igénylőé veheti reggel 7 órától И óráig d. u. 3*10 érk. Orsóvá ind. reggel u 00



4 . „ I d a „К F V R V Л К A“

500/1914 vgrh. szám. I leges bírói letétbe helyezésről kiállítót
_ ! letéti elismervényt a kiküldöttnek átadan

ArVer&S3 hurdBÍSMény# és az árverési feltételeket aláírni (1881
.. .% . i t ...............  , ... 0 1йо, LX. t.-c. 147,150, 170 §§. 1903 LX. t.-c. 21 §Aluliro'.t bírósági végrehajtó az 1881 ingatlanért a kikiáltási

evi LX. t e. l20 §.-a e taiineben ezei n l á gabb igf retet tett ha többe-
k, .hírre tesz., hogy a budapesti kir. t o - , énlj se„f akal. köt e]es nyomban a ldkil
venyszeknek 1914 évi 62761 számú w gze-! | , ási ár százaléka szerint megállapitoti 
se következ ében D R o z e n b e  g Gyula b -matpénzt az á|taIa igért ár ugyanannyi
ügyvéd alta kepvneL H aza i ala anos b szaza£ káir kie, észite!Ti (1908 XL. 25. §.)
tosito társ. javara. 1/4 kor. 52 tili, es jar. . ö. ® , . , . .
erejéig 1914 május 14-én foganasiiolt kié- Kevevaran, 1914. évi május 21 napj.
légitési végrehajtás utján le es felülfoglalt Kapp János, s. k. jbiró.
és 2180 koronára becsült következő ingó- A kiadmány hiteléül:
ságok, u. m. kukorica, kocsi és gép nyíl- Dinusz János
vános árverésen eladatnak. * tplpKu;invvvP7f,tn

Mely árverésnek a kevevárai kir. v ^ ^
j bíróságnak 1914 é\i V. 487/2 számú vég- ..... j , 
zése folytán 174 kor. 52 fill, tökekovete- 227,1914 vgh. szám. 
lés ennek 1912 november 1 napjától járó АГУЗГЙЗ] h i r d e t m é n y .
6% kamata és eddig Összesan 139 korona j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  iOQi
02 fillérben biróilag már megállapított . Aluliro t mvsag, végrehajtó az 1881
költségek erejéig Gályán alperes házánál LX. t  c 102 §.-a ertelmeben ezennel
leendíTineglartúsára 1914 évi julius hó 30 n. ! közhírre teszi, hogy a budapesti VI. kér. 
d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és a- Lir. jbirosagnak 1914 évi 62139 számú 
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg- végzésé következtében Dr. Hemer Foma 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin- «gyved «Ital képviselt Fenyves Arvin es 
tett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 107 és taisa javara 240 kor. s jár. erejeig 1914 
108 8-ai értelmében készpénzfizetés mel- eyi március 4 napján foganasito t kiele- 
lett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén gitesi végrehajtás utján le es fe ulfoglalt
becsáron alul is elfognak adatni. és. V50? ko ona™ becsült kővetkező m-

Ameunyiben az elárverezendő ingó- gosagok u. m. bolti aruk nyilvános ar- 
súgókat mások is le - és félülloglaltatták verésen eladatnak. . . . .
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, Mely árverésnek a kevevarai kir.
ezen árverés az 1841. évi LX. t.-c. 120 g. : járásbíróság 1914 évi V. 217/2 számú vég-
értelmében ezek javára is elrendeltetik : *ese folytan 240 korona tőkekövetelés,

, ennek 1913 évi október hó 15 napjától
Kevevara 1914 július ho7-en. járó 5% kamatai és eddig összesen 88

Gurits Lajos kir. bir. vég. korona 83 fili.-ben biróilag már inegál-
-------—---------------*---------------------------  lapított költs. er. DeLbláton alp. házánál
A kevevárai kir. jbi \ mint tlkvi. hatóság. ! 1914 évi juliús 28 napj. d. u.3 órája határ-

4 и! • időül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-4396/1914 tlkvi. szám. zók ezenne, Ыу inegjegyzésse| hivatnak(

Árversi hirdetmnyi kivonat. !uy v z ériy ^ u  .in™ o k . a? / f 1.Kévi1 LX. t. ez. 107 es 108 § - ai ertelmeben
Pesti hazai első lak. pénztár egyesü- ; készpénz fizetés mellett a legtöbbet igé

iét végrehkjtatőnak Berentai József csu- j rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
rongi lakos végrehajtást szenvedő ellen ! elfognak adatni.
indított végrehajtási ügyében a tkvi. ha- Amennyiben az elárverezendő ingó-
tóság a végrehajtási árverést 96 K. 23 f. ságokat mások is le és felülfoglalták 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett i és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
a kevevárai kir. jbirósng területén levő j ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
Deliblát községben fekvő s a delibláti I. értelmében ezek javára is elrendeltetik, 
az 1. 221, III./735, IV. ЗЭ7 és V1I./610 lpsz. j > . 101y1 , n .
tlkvben. felvett. 251 hisz. 231 stb. hal. I íevevara’ Ш 4 evl lul>us ho 7.-en
1 hold III. o. kaszáló 182 kor. becsárban. : Gurits Lajos kir. bir. végrehajtó.
292 hrsz. 157 stb. hat. 1 hold III. o. ka- j ----------- ------- ------------------------ ---------
száló 182 kor. becsárban. 98 hrsz. 232 • 576/1914 vgrh. szám.
stb. hat. 800 n.-öl LI. oszt kaszáló 91 K. i п м,|АИ1 п!
becsárban. 143 hrsz. 222 stb. hat. 1 hold Ä n iC rß S l h i r d e t m é n y .
III. o. kaszáló 182 kor. becsárban. 157 | Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
hrsz. 215 stb. hat. 2 hold III. o. kaszáló j évi LX. t. c. 102 § -a értelmében ezennel 
364 K. becsárban. 85 hrsz. 251 stb. hat. j közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. já- 
1150 n.-öl III. o. kaszáló 136 K. becsárban, j rásbiróságnak 1914 évi Sp. II. 235/2 szá- 
252 hrsz. 279 stb. hat. 450 n.-öl gyümöl- j mű végzése következtében Dr. Rédiger 
esős 84 K. becsárban. Aladár ügyvéd által képviselt Homokos

II. A delibláti VI./1264 lpsz. tkvben. község javára 166 kor. s jár. erejéig 1914 
felvett. 218 hrsz. 95 stb. hit. 1 hold III. május 27 napján foganasitott kielégítési 
o. kaszáló 182 korona becsárban elrendelte, végrehajtás utján le és felülfoglalt és 2130 

Az árverést 1914 évi augusz. hó 6 koronára becsült következő ingóságok, u. 
napján d. e. 9 órakor Deliblát község- m. kukorica, gép, kocsi stb.& nyilvános 
házánál fogják megtartatni. j árverésen eladatnak.

Az árverés alá került ingatlant a kikiál- Mely árverésnek a kevevárai kir.
tási ár felénél a többi ingatlanok pedig a jbíróságnak 1914 évi V. 603/1 számú vég
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb zése folytán 166 K. t íkekövetelés, ennek 
áron eladni nemlehel. 1913 április 1 napjájol járó 5% kamatai

Az árverelni szándékozók kötelesek j és eddig összesen 87 korona Í6 fill.-ben 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10n/0-át kész- j biróilag már megállapított költségek 
Pénzben vagy az 1881 évi LX. t.-c. 42 §- 1 e r e j é i g  G á l y á n  a l p e r e s  lakásán 
ában meghatározott árfolyammal számi- leendő megtartására 1914 évi julius 
tott óvadékképes értékpapirosban a kikul- hó 30 - ik napjának d. u. 2 órája ha
lottnál letenni, hogy a bánatpénznek elő- táridőül kitűzetik és ahhoz a venni szán.

1914. július 19.

j dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat 
! nak meg, hogy az érintett ingóságok a 

1881. évi LX. t. e. 107 és 108 § - ai értei 
mcben készpénzfizetés mellett, a legtöbbe 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul i 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó 
mások is le és felülfoglaltatták és azokn 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve 
rés 190S évi XLI. t. c. 20-§ értelméből 
ezek javára is elrendelik.

Kevevara 1914 évi julius hó 7.-én. 
Gurics Lajos kir. bir. végrehajtó.

ФФФ&ФОФ9ФФ* 9  6> Ф9Ф€>Ф9Ф9ф9
8 Ha sze l l em i l eg  vagy
•  t e s t i l e g
ф '
ф fáradt, úgy vegyen estenkint egy 
j  Ci wu c e  Nemesfenyő fürdőt, 
ф mely 40 százalék természetes fenyőt 
9  tartalmaz. 1 csomag ára; 30 f i l l é r  
Ф
#  Hasonlónak vagy ugyanolyannak 
2  ajánlóit készítményt ne fogadjon el,
2  hanem kérje a
5  Ciwuco Chemische Industrie Berlin Ф^  ------------ --I----- — -----------—-- --------  9
Ф készítményét. Щ
9  Kapható drogériákban, gyógyszertá- ]  
g  rakban, ahol nem kapható oda küldi #

J P E T R O V I C S M I I L Ó S a ' l K j
2  ahol kapható a valódi amerikai Ф 
9 Petrol-Balzsam üvegenként 3 kor. 2  
J  Képviselő: H0LG2ER Emil, Zoltán Etsdspesí, VI!!. J

Wenner Miklós
isk igazgatónál

jó homoki

1  Könyvkötői műhelyemben |
0  9
Ф mindenféle e s z a k m á b a  Фt  , , 9
У vago munkálatok a leír- #9  9
•  n a g y o b b  szakértelem- 9
2 mel elkészíttetnek. #

•  Oberläuter Róbertné •
Olcsó könyvek! 

az Athenaeum könyvtárból
«7. Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
________ kaphatók Kevevara.

Mától kezdve --
a Csika Paja vendéglőben

csebapcsfcse és ráznlcse
kapható.

Nyomatott az Oherlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


