
I. évfolyam. Kevevára, 1912. március B.-áu. 7. szám.

A polgári leányiskoláról.
Lapunk egyik számában szó esett 

a kultúra decentralizációjáról, mint 
uralkodó eszméről. Az eszme meg
valósítására való törekvés alig néhány 
évtizedes s látható eredménye már 
is van. Azon helységek ugyanis, 
amelyek közigazgatási, ipari vagy 
kereskedelmi centrumok, lassanként 
kulturális középpontokká alakulnak. 
A Délvidék fő kulturális középpontja 
Temesvár. Bennünket közelebbről 
érdeklő kisebb centrumok: Versecz, 
Orsóvá, Fehértemplom, Pancsova. 
Az utóbbi három egy egész láncot 
alkotna, ha nem hiányoznék belőle 
szintén a Duna mellett fekvő közsé
günk. Vidékünk nagy és népes, tehát 
érdemes Kevevárának kulturális kö- 
képponttá tételéről beszélni, annál 
is inkább, mert ha sikerül közsé
günket az említett láncba beilleszteni, 
akkor majd e kulturális centrumok 
láncában a Délvidék kultúrája igen 
erős bástyát fog nyerni. S ez már 
országos érdek is. A munkában ve

T Á R C A .

A hegedűm.
Felhangoloni a hegedűm,
Hogy elsírja nótámat,
Elsirassa szerelmünket,
Mely tőbbó fel nem Unnád.
Az a régi vidám nóta,
Amit együtt daloltunk,
Nem szól már a nótafámon, 
Nem zengi már tündérálmom, 
Mi egymásért csak — voltunk.
Nem úgy szól már a hegedűm, 
Ahogy szólott nem régen, 
Amikor még hej, ragyogott 
A csillagom az égen!
Csillag letűnt, szerelmünknek 
Mindörökre vége már!
Én csak hervadt rózsát látok 
S a ti piros gondolátok 
Velencei vízen jár . . .
Bánatos a melódia,
Mi 'zokog e hegedűn,
Együtt sírunk te miattad 
Én és törött hegedűm.
Amerre száll ez a nóta,
Elnémul a vigalom,
A sok vidám, csalfa lánynak 
A szivére árnyak szállnak 
S zokognak e bús dalon.

gyek ki részüket mindazok, kiket 
érdekel az eszme megvalósulása, így: 
'helyi társadalmunknak különösen 
vezető férfiai, a községi elöljáróság 
s a magas kormány. Meg kell ragadni 
minden alkalmat hogy az eszmét 
diadalra juttassuk.

Legközelebbről kínálkozó alkalom 
az egyesületi leányiskolának
államosítása, esetleg községivé télele. 
Egy polgári leányiskola helyben köz
szükségletet képez s egynttul magyar 
nemzeti .szempontból rendkívüli fon
tosságú kulturmissziót betöltő intéz
mény.

Hogy közszükséglet, bizonyítja 
az a nagyfokú érdeklődés, melyet 
létesiilésekor nem magyar ajkú pol
gártársaink is iránta tanúsítottak. A 
jelen tanévre az első két osztályba 
beiratkozott tanulók száma 35, annyi 
mint a hét év óta fennálló állami 
polgári fiúiskola megfelelő osztályaiba 
beirt tanplóké. fí számadat minden 
érvnél szebben beszél az iskola nél
külözhetetlen volta mellett s bizton 
állíthatjuk, hogy az iskola benépe
sítéséhez a féltélek a jövőben is épp

Amikor majd felőlem is 
Álmodsz egy szép éjszakán,
Amikor a hold sugara 
Fürdik kint a lagu-iián:4 
Ne értse meg odaszálló 
Nótámat a te lelked,
Mert ha fölsír a lelkedben.
Boldogságod lova rebben 
S hűtlen szived mégrepéd!

G itá r .

Rögös utakon.
Künn, a szabad természetben rekkenő 

hőség volt. A nyár teljes díszében pompá
zott. A mezőt aratók vidám dala tette han
gossá, a falut a porban játszó gyermekek 
lármája töltötte be. Mindenütt pezsdülő élet 
honolt. Csak a tarka virágok hajtották 
búsan le fejüket, szoinjuhozván az üdítő 
esőt. . .

S csak a Gergely András uramék por
tája volt gyermeklármától is ment: néma, 
csöndes. Ott benn a tornácos fehérre meszel 
szobában rettentő vihar dúlt. A ház ura 
viaskodott, utolsó csatáját vívta a félelmes 
csontemberrel. A küzdelem pedig erős vala, 
mert Gergely András uram még ama hires 
magyarok közül való volt, akik nem egy-

ily, vagy még fokozottabb mértékben 
meglesznek.

Az úri osztály nem elégszik meg 
ma már leány gyermekének elemi 
iskolai nevelésével, hanem a közép
fokú oktatás áldásaiban is részesíteni 
kívánja. Már pe.dig az úri osztály 
községünkben aránylag igen népes, 
a hivatalnokok száma egymagában 
meghaladja a; 120 t. Sok szülő pedig 
a nehéz megélhetési viszonyok miatt 
kénytelen leányát a kenyérkereső pál
yára adni. Ha meggondoljuk, hogy az 
utolsó népszámlálás adatai, szerint a 
helybeli népesség szaporodása mily 
nagy arányu, mily élénk ipari és 
kereskedelmi fejlődés előtt áll köz
ségünk, különösen szerencsésebb 
vasúti összeköt le tés elérésével, nem 
keli aggódnunk amiatt, hogy leány 
tanulóink kenyérkeresetre törekvő 
része a polgári iskola elvégzésével 
célját el nem érte. Az ipari és ke
reskedelmi intézmények szolgáltai nak 
leginkább alkalmas kereseti forrást 
a nőknek. Hivatalainkban s az ügy
védi irodákban már is több nő van 
alkalmazásban.

könnyen adták oda életükéi az örök ka
szásnak. ,} ......

Környékezte őt meg már máskor is 
halál őfelsége, de bizony vesztesen Kellett 
visszavonulnia. Akkor történt ez, mikor a 
kuruc fejdelem szava járta végig az orT 
szagot. S Gergely András uram is elment, 
hogyne ment volna, hiszen ősei is. mindig 
elsők voltak a haza védelmében! Zúgott is. 
a golyózápor füle mellett, hogy majd meg-, 
siketült bele. Hej, de sokszor emlegette 
azóta e dicső napokat s milyen büszke volt 
magyarságára, no meg — hét szilvafás nem
zetségére !

Szép és erős ember volt különben az 
öreg ur. Daliás termetére jól illett a ma
gyardolmány. Tüzestekintetű szemei fölüre- 
sujtották egyetlen pillantással a parancsá
nak ellenszegülőt. Kezének erejétől pedig 
épen rettegtek a falubeliek is.

Most azonban végre is ott feküdt az 
erős ember tehetetlenül. Beesett, kékkari' 
kás szemeiben már tulvilági fény ragyogott. 
Olyan volt, mint az ég peremén alátünő 
nappali fénycsillag, midőn elmerengésében 
még egyszer visszaküldi sugarait a földre, 
hogy azoknak kihaltával sűrű sötétség bo-



2. oldal. 1912. március 3.

Tehát az érvek egész sorozata 
beszél a polgári leányiskola fenntar
tásáért. S éppen e kultúr intézmény 
a kellő anyagiak hiánya miatt, hacsak 
a község vagy az állam segítségére 
nem siet, meg fog szűnni.

Melyen elszomorító e fenyegető 
veszély különösen akkor, ha melegen 
érző magyar szívvel vizsgáljuk az 
ügyet.

Mi az., amiért nekünk, kik magyar 
állampolgároknak valljuk magunkat, 
küzdeni kötelességünk? Nem más, 
mint a magyar kultúra megszilár
dítása; mely kultúra e vidéken épp 
úgy, mint magyar hazánk bármely 
részén egyedül jogosult. S ami ehez 
légidképp szükséges, az a magyar 
nyelv ismerete.

Nyelvében él a nemzet! A magyar 
nemzet addig fog élni, míg nyelve él, 
s úgy fog élni, ahogy nyelvét ápolni, 
fejleszteni és terjeszteni tudja. Nyel
vünk fejlesztéséről sajnos, a népes
ségi viszonyok miatt nem igen szól
hatunk; meg kell elégednünk azzal, 
ha meg tudjuk óvni az elromlástól, 
de annál nagyobb odaadással kell 
munkálkodnunk nyelvünk elterje
déséért.

A nyelv legelső tanítója a család 
s a családban is leginkább az anya. j 
Kívánatos tehát hogy a leendő anyák j 
közül minél többen tanulják meg a j 
magyar nyelvet, mert ez képességet j  
jelent a magyar kultúra befogadására. 
Csak magyarul tudó anyák képesek 
a magyar szó revén a magyar érzést 
és gondolkozást át származtatni.

ritsa el a tájat. Iszonyú kínjai lehettek, mert ! 
néha-néha úgy belekapkodott az ágy fájába, | 
hogy az egész alkotmány cs ik úgy recse gett- J 
íogogott belé, de nem jajdult volna azért 
egyet is, a föld minden kincséért se ! Még 
utolsó óráiban is megőrizte kémény ter
mészetét !

Bánatos asszonya, hites felesége: a jó 
Mária néni ott ült ágya szélén s aggódó 
gondoskodással leste minden mozdulatát. 
Szerette, nagyon szerette az urát és ápolta 
gyöngéd kezeivel. Ámde most mindhiába. 
Á halál erősebb volt, mint élete párja. Az 
égben akként végeztetett el, hogy vége 
szakadjon immár Gergely András uram 
életének is. Elhivatták hát megnyugvással 
az ur szolgáját, ki föladva a hosszú útra 
indulónak bűnei bocsánatául az úri szent 
vacsorát.

Most aztán magához kérette a hal
dokló fiait : Istvánt és Andrást, kik e ne
héz órákban is dolgaikat végezték apjuk 
parancsára a gazdaságban. — Mind a kettő 
derék szál leróny. Apjuknak méltó utódai.

Végig legeltette rajtuk aláhanyaüó 
tekintetét s azt in megszólalt szépen, csen
desen :

— Fiaim, édes gyermekeim, az Urnák 
akaratából immár itt hagylak benneteket. 
Intézkedéseimet megtaláljátok végrendele
temben. Most csak azért hivattalak, hogy 
megtudjam, válax/.lottatok-e már magatok
nak élettársat, akivel megosszátok a földi

„ K E V E V Á  R A“.

Az alupnevelés részben magyar 
nyelvű vidékünkön, de csak részben 
s ha ehez hozzávesszük, hogy gyer
mekeink az iskolán kívül igen sokat 
beszélnek idegen nyelven, megért
hetjük, hogy tanítóink munkája 
magyar nemzeti szempontból nem 
lehet eléggé eredményes. Egy nyelvet 
rosszul beszélni közel egyet jelent a 
nyelv nem tudásával.

Vidékünkön csak a középfokú 
oktatás képes elérni azt, amit nem
zeti érdekeink a nyelv tekintetében 
már az elemi oktatástól megköve
telnek. Mig módjában nem lesz az 
államnak az elemi oktatást a cél ér
dekében lényegesen megváltoztatni, 
addig a középfokú oktatással kell a 
bajokon segíteni. Ezért van szüksé
günk a leányok középfokú oktatására 
is. Ezért szükséges nemzeti érdekből a 
polgári leányiskolának életben mara
dásáról gondoskodni.

Lehetetlen, hogy egy intézmény, 
melynek életéért oly sok felől hangzik 
a segélykiáltás, kimúljék. Tiszta 
bizonyos, hogy polgári leányiskolára 
úgy szociális, mint nemzeti szem
pontból szükség van. Akit nem lel
kesít a magyar állameszme, az 
tekintse a polgári leányiskolát úgy, ! 
mint szociális szükségletet s már ez 
is elég. Hisszük, hogy ha megtesszük 
az ügy érdekében a kellő lépéseket, 
a községi vezetőség föl fog melegedni 
a vállalkozás iránt. A magas kormány 
pedig, kimondhatjuk bátran, tartozik 
rokonszenvvel fogadni és felkarolni 
ügyünket.

lét örömét és bánatát ? Szóljatok hát őszin
tén, igazán, hadd tudjam, kinek gondozá
sára hagylak itt titeket, mert csak úgy le
het nyugodalmam békességes.

Megszólalt most István. Választása 
ellen nem volt semmi kifogása apjának. 
András azonban szótalan maradt. Neki 
egy szegény özvegy asszonynak egyetlen 
leánya volt a titkos mátkája s ismerve 
apjának családfájára büszke természetét, 
jobbnak látta hallgatni.

Ámde apja kiolvasta szeméből is a 
gondolatát, de beszélt az a rozmaringszál 
is helyette sokat, nagyon sokat, amely ke
zében szorongatott kalapján lengedezett s 
melyet Annuskája tűzött oda a megelőző 
napnak alkonyatán. Hiába akarta hát eltit
kolni szándékát — apja kifaggatta. S nehéz 
átokra nyílott ekkor a haldoklónak ajka...

Nem fejezhette be azonban szavait. 
Alig adott pár szóban kifejezést tiltakozásá
nak. Fia könyörögve ragadta meg kezét, a 
fiának védelmére siető anyai szeretet pedig 
megakasztotta beszédében. Megsemmisülve 
hanyatlott hátra puha párnáira az öreg 
dalia. Fellobbanásában ereje végkép el
hagyta s a halál diadalmaskodott e pilla
natban felette.

Gyászba borult az árván maradt csa
lád, de százszorosabb gyászba borult az 
András lelke. Szerette érzelemi világának 
teljes erejével azt a szegény leányt, meg 
is Ígérte neki, hogy feleségül veszi, ha

Visszatérve bevezető soraimra, 
megemlítem, hogy a kulturális közép
ponttá tételnek egyik főeszköze az 
iskolák állítása. De mi nem érhetjük 
be azzal, hogy Kevevára végvidéki 
kulturális centrum legyen, hanem 
magyar végvidéki kulturális közép
pontnak kell lennie. A magyar érzést, 
a magyar gondolatot kell úrrá tenni.

—ár.

T e l e f o n .
— Halló ! Iiálló! — Központ ? Kérem 

nagysád, legyen szives a „Kevevára“ szer
kesztőségét . . .

— D rrrr. . .  drrrr. . .  Hálló-ó-ó! Ki beszél?
— Itt Ar gos .  És ott?
— G i t á r  és —á r.
— A f e l e l ő s  jöjjön ide!
— Ő még alszik. Későn jött haza, mert 

a varjak éjjeli életét tanulmányozta.
— Kérem Gitár úr Írja: a Kevevárai 

Kaszinó vörös-dominó estélyére lázasan 
folynak az előkészületek.

— Pompás! Hanem azt tudja már Ar gos  
úr, hogy a világra szóló varjú tanulmány 
az állatvédelem irodalmában eddig meg
jelent összes tanulmányokat messze fölül 
fogja múlni ?

— Helyes! hát csak folytassa amit dik
tálok: a vörös-dominó estélyre a vidékről 
is sokan jönnek be. Mióia a vörös-dominó 
Julius kirakatában föltűnt, azóta varró-

■ nőink is mind pirosak és . . .
— Ar g o s  úr kérem, hogy el ne feled

jem. A nagystílű varjútanulmányt követni 
fogja a varjú irodalom története. F e l e 
l ő s ü n k  már perfekt beszél varjúul . . .

— De kedvesem ne zaklasson, hanem 
Írja: kaszinónk illusztris titkára fáradha
tatlanul buzgólkodik, bár nagy gondot 
okoz neki, hogy evikkerjét az ámre fölött 
vagy alatt hordja-e?

mindjárt ki is tagadja apja s ime, most 
egy halott áll útjában! Hiszen el is vette 
volna családjának tiltakozása ellenére is, 
ha életben marad apja, de igy mit csinál
jon, hogy tegye hitvesévé, mikor egy hal
doklónak átka kisérné hajlékába...

Nem volt nyugodalma, pihenése egy 
pillanatra sem. Felzakkitott lelke még alud
ni sem engedte. Szavát nem hallották, 
mosolygásét nem láttak e pillanattól kezd
ve. Küzdött szerelme babonás érzésével. 
S e küzdelem elüldözte még a falujából is. 
Nem tudott ott maradni, abban a környe
zetben élni, ahol minden bokor, minden 
fűszál régebbi gondtalan életére, boldog 
pillanataira emlékeztette.

Egy borult éjszakán eltűnt hazulról 
Hosszú bujdosásnak adta fejét, hogy va
lamiképen enyhítse bánatát, nagy szomo
rúságát. Nem szólt senkinek. — Nem is 
tudta senki, merre vette útját, hol köszönti 
búsra válott napjait ?. . .

* * *
*

Gergely Andrásáé özvegysége még 
szomorúbbra fordult, mikor észrevette fiának 
eltűnését. Kerestette mindenfelé, kérdezős
ködött mindenkitől utána, sehol sem ta
lálta. Útbaigazítást senkitől nem kapott. Fia 
eleget biztatta, hogy majd csak megkerül, 
ámde az anyai szívnek fájdalmát csöppet 
sem enyhítették e szavak. András volt a 
legkisebb fia s egyszersmind a legkedve-
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Az asszonyok valóságos összeeskü
vést szőnek. Nemkülönben a leányok is. 
Ajánlatos . . .

— Drrrr . . . drrrr . . . Kérem .végez
tek ?

— Nem kedves nagysad. Meg egy
kis türelmet kérek. Gitár úr Írja tovább. 
Ajánl . . .  ,

— Argos úr, azt akarom meg be
mondani, hogy a kultuszminiszter a fölál
lítandó 25 egyetem közül az elsőt ide 
szánta. Nyílt titok, hogy felelősünk erre 
a célra fölajánlotta 400 holdacska réti 
földjét.

— Gitár úr írja, vagy nem írja? 
Igen ? Hát folytassuk: Ajánlatos, hogy a 
férfiak is folyamodjanak cselhez. Ha a nők 
vadászcipőkben jelennek meg, a férfiak 
húzzanak pici női cipőket . . .

— Argos úr, még valamit. Az egye
tem kizárólag varjú egyetem lesz. Az iro
dalmi tanszékre felelősünk kerül. Ez befe
jezett tény.

— Gitár úr, önnel ma nem lehet be
szélni. Majd a vörös-dominó estélyen talál
kozunk. Felelősünknek azonban mondja 
meg ha fölébred, hogy úgy is elég nagy
szájú, fecsegő és károgó van már Keve- 
várán, ne hozza hát még a varjúkat is a 
nyakunkra. Alászolgája!

H Í R E K .
— Megerősítés. A m. kir. vall. és 

közokt. miniszter Os z t  r ó v s z  к у József 
kevevárai m. kir. áll. polgári fiúiskolái 
igazgatót állásában végleg megerősít tt '.

— Megsemmisített képviselőtestü
leti tag-vá faszt ás. Kevevára 1. kerületében 
megválasztott képvilesőtestületi tagok vá
lasztását az igazoló választmány egyhangú 
határozattal megsemmisítette. A megsem
misítő határozat jogerőre emelkedésével 
új választások lesznek az I. kerületben.

— A kevevérai ág. ev. fiókegyház 
megalakulása. A volt egyesült protestáns 
fiókegyház a reformátusok részéről történt

sebb is. Sokat sirt hát utána, sokat küny- 
nyezett. Fia után sóhajtozott, ha munkáját 
kezdette, vagy ha álomia hajtotta fejét. 
Érette, utána imádkozott minden fohászban.

— Nem tudta elgondolni, hová lehe
tett, mi történt vele.

Sok tűnődés, bánkodás után elment 
végre is annak a másik özvegy asszonynak 
kicsiny hajlékába. Hátha ott tudnak vala
mit drága gyermekéről. S ha nem is — 
legalább rokonbánatu szivekre talál; majd 
es ik megvigasztalják valahogy egymást.

Csöndes este, halkan lopódzott be az 
egyszerű zsupfödeles háznak fakílincses aj, 
táján. Nagy szomorúságot hozott magával- 
de ott tán még nagyobbra talált.

Annuska bánatos tekintetével megle
pődve nézett íeá. De csakhf,mar megérte
tek egymást. Aztán együtt siratták közös 
veszteségüket, kiről egyikük sem tudott 
semmit.

A nagyasszony szeretettel ölelte ma
gához az egyszerű szegény leányt s aztán 
naponkint fehivatta magához, Olyan jól 
illettek ők egymáshoz ! A fájdalomban úgy 
összeforrt a lelkűk, mintha nem is lett 
volna soha távolság közöttük.

A falubeliek csodálkozva látták a nagy 
változást. Az idősebb fiú pedig boszankod- 
va tűrte Annuskának gyakori megjelenését 
a nemesi portán. De mindezzel mitsem tö
rődött Gergely András uramnak megtört 
özvegye. Ó rokonérzésü lélekre talált a le-
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önkéntes elválás folyt ; * * *g.szünt. Г R ri 
új szervezkedésre volt , An. ,. A
inkább, mert az ág. e hívők* tekintélyes 
számban élnek Kevev . Azért február 
hó 25.-én alakuló к . ülést tartot tak 
amelyben nagy számi jel mtek me 
érdekellek és eg hai , s . kimondották I 
az ö n á l l ó  fiók egyház megalakulását. Az ! 
új fiókegyház felügye: ; most ts F a h r  у j 
Géza főbíró lett. A je . oitak egyébként I 
a következők : Fábry ( :a, Wallrabenstein
Jakab lelkész, Dr. Reh bel Frigyes, Kuna ! 
Jenő, Schmidt Mihály, öngler Lajos, Tőry i 
I^zső, Dr. Paulinyi Gyisia’ Rehling Ernő, I 
Fáig Fülöp, Kucht Károly, Kuhn Ferenc, I 
Zieschang Ernő, Spie! hau pi er Márton, 
Scherer József és Antal, Berger Ágost, 
Regius Emil, mint az alakuló közgyűlés 
jegyzője.

=  A „Temeskubini Takar ékpénztár“ 
közgyűlése. F. é. február hó 28.-án tar
totta meg a fenti intézet ez évi rendes 
közgyűlését Dr. K n e z s e v i t s  Szilárd 
vezérigazgató elnöklete alatt. A hitelesítők 
kijelölése után az igazgatóság és felügyelő- 
biioHság jelentése tudomásul vétetett s 
a felmentvény megadatott. Az igazgatósig 
által ajánlott nyereség felosztáshoz Dr. 
В a r t u I о v Gáspár hozzászólván, ellenin- 
d'tványt terjesztett be, amely a tartalék- 
alap növelését célozza. A közgyűlés Dr. 
Bartulo 7 Gásptr ind lyányát elfogadta. A 
felügyelő bizottság 3 évi mandátuma le
járván, újabb három évre a következők 
választattak meg: F u c h s Jakab. Mi l a-  
d i n о v Jefta, Mü l l e r  Béla, S u l y o k  
Takcsony és W e n n e r Ferenc.

— Azamitoregylct közgyűlése. Múlt 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg 
a helybeli amatüregylet rendes évi köz
gyűlését, a Hoffmann szálloda nagyter
mében. Az egylet tagjai és az érdeklődők 
szép számban voltak jelen. A választmány 
által már előzőleg tárgyalt és ajánlott pon
tokat mind elfogadta i közgyűlés. Nagyobb 
vitát csak a tagsági d'j felemelésére vo
natkozó indítvány kellett. A közgyűlés a 
választmány] avaslatát elfogadna. Követke

nézett jobbágy leányban s anyai szive fe
ledtette a rangkőlömbséget. Sőt férje urá
nak haló porát is igyekezett kibékíteni 
ezzel az ártatlan teremtéssel, jóságos lé
lekkel, kit a megpróbáltatások napjaiban 
maga is megtanult igazán szeretni és be
csülni. Együtt jártak ki időnkint a teme
tőbe, hogy imádkozzanak a Gergely András 
uram sírjánál. Könyörögjenek engedelemért 
a porhüvelyéből elszállott lélekhez. Közö
sen gondozták is a néma hantot, beültet
vén virággal, rózsafával azt. Élt szivükben 
a hit a remény, Nagy András vissza fog 
még kerülni s apja is megbocsát neki le
galább haló porában.

* *
*

András ezalatt messze elbarangolt. 
Céltalanul bolyongva járt-kelt a nagy vi
lágban. Elmúlt azóta az ősz is, tűnő félben 
volt már tél is. És ő még ment, ment egyre j 
ment, vádorolt borongó arccal, bánatos szív
vel, s az Isten tudja, hogy meddig bandu
kolt volna még, ha álma visszatérésre nem 
inti.

Édes anyját látta ravatalon. Mellette 
állott zokogva Annuskája s édes apjának 
megjelenő szelleme áldólag terjesztette ki 
kezét feje fölött.

Nem tudott tovább menni. Űzte ez a 
rémes álom, vitte szive is haza felé. Amióta 
elszakadt hazulról, még jobban érezte sze
relmét Annuska iránt. Sietve fordult vissza

zett a tisztűjitás. Nikolics Miklós elnök 
megköszönvén tisztársai nevében is az 
eddig élvezett bizalmat, a közgyűlés elha
tározására bízza a megejtendő tisztujtást. 
A tisztujtás megejtetett és pedig a.követ
kező eredménynyel: elnök : Nikolics Mik
lós ; alelnök: Wenner Ferenc; titkár: 
Fuchs Jakab; pénztáros: Müller Béla 
gazda: Bogdanovics Dusán. Vál sztmányi 
tagokul megválasztattak a követkéz ik: 
Dr. Bogdanov Vazul, Fábry Géza, Hajdú 
János, Kapp János, Dr. Paulinyi Gyula, 
Pintér Sándor, Dr. Rédiger Aladár, Súgár 
Imre, Szabó Sándor, Szmollény Károly, 
Póttagok: Petrovics Pál, Töry Rezső.

— Felhívás. Felkéretnek az Amatőr 
Egylet azon tagjai, akik vívni óhajtanak, 
hogy naponta a Hoffmann-szálló nagyter
mében este 6 órakor kezdődő vívóórákon 
jelenjenek meg. A mozi által lefoglalt na
pokat kivéve, vívóóra mindennap t irtatik.

— A természet csodája. An g y e l -  
k о v Milán kevevárai lakos, földmives 
gazdát ritka szerencse érte. Egyik birkája 
5 kis bánányt ellett, melyek közül 3 él.

— Felhívás. Azon protestáns hívő, 
aki a bomokosi ág. ev. lelkész állal kisded 
gyermekét megkereszteltetni vagy halottját 
eltemettetni óhajtja, jelentkezzék Re g i u s  
Emil egyházi jegyzőnél.

— Önmagának ellensége az, aki nem 
a „Milltelep“-ről Nagyősz kér ajánlatot szőlő
oltványokról és amerikai szőllőveszszőkről.

== Szőlőgazdák figyelni be!! Pero
nospora ellen biztos védekezést nyújt a 
,Forhin\ amely nem más, mint a s o k s z o r -  
t á  megj  a v i t o t t  ke ve r é k  kész ál
l a p o t b a n .  A „Forhia“ jobb a bordói 
keveréknél* amelyet sokszorosan fJJihnul. 
A „Forhin“ egy remek összetételű ráz- 
gálic készítmény, amely a Peronosporát 
biztosan irtja. A „Forhin“-nal bármily 
harmatnál és esős időben is lehet perme- 
zetni, mert erősen tapad és az eső le nem 
mossa. Használata aránytalanul olcsóbb, 
mint bármely eddig ismert rézgálic oldaté. 
Árjegyzékei ingyen és bérmentve küld a 
„Forhin“-gyár. Budapest. VI. Váci ut 93.

utján. Sokszorozott léptekkel haladt előre- 
Csak most látta mennyire távol van fator. 
nyos hazájától.

A tavasz is jól vége felé járt már, 
mikorra visszaérkezett szili 'fa njába. Lelke 
tele volt vegyes érzelmekkel. Szive ban
gó an dobogott. Szemébe könye gyűltek__
Lépteit önk nteleiUil is a temető felé irá
nyította. M tLha valami láthatatlan kéz 
vezette vo na.

— A temető náma, csendes volt. Az 
élők nem igen érnek rá a holtak birodal
mában járni. Csak egy sir mellett térdelt 
két halván / női alak. Áhitatos arcukról 
látni lehetett, hogy az égiekkel beszél
getnek most is, mint mindig, mikor e helyen 
vannak. András meghatóban ismerte fel 
bennük édes anyját és szivbeli mátkáját. 
Ők pedig zokogva ölelték keblükre vissza
tért kedvesüket. . . .

— A következő percben már ott tér
delt a boldogsághoz rögös utakon ért ifjú 
pár az oltárrá vált virágos sirhalnmnál s a 
nagyasszony áldólag tette fejükre kezét. 
A meglebbenő szellőtől lerázott juhar vi
rágai lassan hulldogáltak köréjük. A felhő 
alul kibúvó nap sugarai pedig szeretettel 
csókolták körül mindhármuknák arcát.

Mintha csak Gergely András uram 
inegengesztelődött szelleme mosolygot 1 
volna azokban reájuk.. . .

Gyulai László.
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25 hektoliter saját termésű kitűnő olasz

rizlingi bor
hektoliterenként 50 kor. eladó

Dr. Bozseszky Milán
Kevevára.

1169/1912 tlkvi sz.

Visszárverési hirdetményi kivonata.
A kevevárái kir járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság a budapesti Polgár Taka
rékpénztár részvény társag mint Zambarsz- 
ki és Tsa budapesti cég engedményese 
végrehajtó javára Máyer Károly és neje 
szül. Kneip Katalin kevevárái lakósok vég
rehajtást szenvedettek elleni 6800 kor tőke 
és jár iránti ingatlan árverési ügyében 
Máyer Károly és neje szül. Kneip Katalin 
kevevárái lakósok kérelmére Papp József 
kevevárái lakos késedelmes árverési vevő 
ellen az 1881 évi LX. tcz. 185. §-a alap
ján az alább körülirt ingatlanokra az ár
verést elrendeli és ezt valamint ennek 
feltételeit a következőkben tesszi közzé:

1. Árveres alá bocsájtatnak:
A lehértemplomi kir. Törvényszék 

területén fekvő kevevárái község 922 sz. 
betétben foglalt következő ingatlanek.

А. I. 982 hrszámu Ház 663 disz. 
alatti udvarral 121 n.-öl és 983 hrsz. Kert 
a belteiekben 204 n.-öl 4000 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés * Kevevára 
községházánál 1912. évi március 29-ik 
napjának d. u. 3 órakor fog megtartatni 
a jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban, mint EzeKelykeve 
köz-ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
által megtekinthetők.

3. A kikiáltási ár a bécsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alól is el fognak 
adatni, azonban a kikiáltási ár kétharmad
ánál alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezeihez letenni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt 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.

7. Vevő köteles a vételárat két egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedéseiül számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá- 
mitott 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárái kir. adó
hivatalnál lefizetni.

8. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket viselni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

Kevévárán, 1921. évi febr. hó 14. napján 
Hajdú s. k.

kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz
kir. telekkönyvvezető.

Jauics M ihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű

Pilseni sör
méretik ki poharanként 20 f i l l é r  

ár mellett.
Esténként cigányzenekar hangversenyez.

2 möblierte

für einen oder zwei Herren, 
= =  sind zu vermiethen. =====
Näheres in der Administration.

A „Magyar király szállodában“ ша 
vasárnap március hó 3.-án

harmonika
hangverseny.

Kezdete este 8 órakor. Belépti díj nincs.

Einladung.
Die p. t. Mitglieder d°s Temes- 

kubiner Bürgerkasinos werden zu der 
heute Sonntag den 3. März d. J. um 
3 Uhr Nachmittag im Vereinslokale 
(„Hotel König von Ungarn“) abzuhal
tenden ordentlichen

Generalversammlung
L-eundlichst eingeladen.

Tagesordnung:
1. Genehmigung des Jahresberichtes.
2. Revision der Cassa.
3. Wahl der Funktionäre und Aus- 

schuß-Mitglieger.
Kevevára, am 19. Februar 1912. 

Sattler Mihály Karacsay Sándor
Sekretär. Präses.

На „FO R H IN “ -n a l p e r m e te z ,
mert a „FORHIN“ a sok
szorta megjavított :
bordói  k e v e r é k

kész állapotban!
Nagyon erősen tapad a nedves 
levélre is! Bármily harmatnál 
permetezhet vele, mert kitünően 
tapad! — Semmi üledéke nincs! 
Számtalan elismerő nyilatkozat! 

Kérjen ingyen és 
bérmentve leirást a

F O R H I N -
gyártól,

BUDAPEST, VI. Váczi-ut 93. 
Gyártjuk az eddig dr. Aschenbrandt szabadalmát képezett Rezkénport és BordóipOrt is.
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Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e szakmába vágó 
munkálatok a l e g n a g y o b b  
szakértelemmel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.


