
Március tizenötödike, melyet ma 
az egész ország hazafias kegyelettel 
ünnepel,a magyar függetlenségi harcra, 
felszabadulásunkra és nemzeti meg
újulásunkra, az újkor eszméinek for
radalmára emlékeztet bennünket.

A forradalom, mely 1848-ban 
végig száguldott egész Európán és 
vad rohanásában Magyarországot is 
belesodorta vészes forgatagába, na
gyon sok megszívlelni való tanulságot 
hagyott az utókorra becses örökségül.

Minden forradalom lázas állapot, 
paroxisfnus, irtózatos eszköz a feldü
hödött népek kezében. Minden forra
dalom a népek elkeseredéséből, elé
gedetlenségéből és ki nem elégített 
szabadságvágyának felizgatott szenve
déllye l való kereséséből ered. Ennyi 
orkán ép oly tisztító erővel bir, 
mint a viharok és égi háborúk a ter
mészetben. Ha szenvedésekkel és 
borzalmakkal s bizonyos javak elvesz
tésével sújtják is a forradalmak az em
beriséget, végeredményökben mégis 
hasznos eszközei a gondviselésnek, 
a népek okulására és a tévelygő 
elmék kijózanítására.

Midőn a mai napon mély rneg- 
illetődéssel tekintünk vissza az 1848-ik 
évi március 15-ére, a történelem székén 
ülve vonjunk le egy-két tanulságot 
és irányító eszmét abból a korszakos, 
nagy tanításból, a mit 1848-ból örö
költünk.

Félszázadnál hosszabb idő telt 
le azóta nemzetünk életében. Sok

kiábránduláson, még több csalódáson 
mentünk keresztül s immár elfogu
latlanul, nyugodtan elmélkedhetünk 
a múlt eseményei fölött. A lelkesedés 
hangzatos kitörései és dörgedelmes 
frázisok ma már hasznavehetetlen 
holmik s nagy ideje, hogy nyugodt 
megfontolással elinélkedjünk. Ma már 
csak a negyvennyolcas évek eseményei
nek tanulsága képezi a kapcsolatot a 
mostani nemzedék és 1848 között. 
Azért kell, hogy 1848 március tizen
ötödikének emléke a lelkesedésnek 
ne csak külsőségeként nyilatkozzék 
meg ünnepeinkben, de legyen világító 
fáklyája annak a szent érzésnek, 
melyet hazafiságnak nevezünk s mely 
bevilágítva a szívekbe, utat jelöl abba 
a révbe, melybe bejutni minden igaz ; 
magyarnak leghőbb kívánsága.

Lássuk tehát szélesebb vonások
ban a tanulságok legfontosabbjait.

*

Az első, amire bennünket a 48-ild 
forradalom tanít: az a l ko t  m á n у r a 
f ö l e s k ü d ö t t  k o r o n á s  m a g y a r  ki 
r á l y  i r á n t i  t á n t o r í t h a t a t l a n  hű
ség.

Hazánk fennállását, hatalmát és 
erejét, nemzetünk nagyságát, fejlődését és 
szerencsés jövőjét egyedül az biztosíthatja, 
hogy a nemzetet és királyt a jog, bizalom 
és szeretet kapcsai foglalják együvé. A 
haza üdvével s nemzetünk jövőjével szem
ben minden áldozat, önmegtagadás és a 
legnehezebb akadály is semmisnek látszik. 
Nemzetünknek a becsület mezején 1848— 
49-ben folytatott küzdelemé arra int 
bennünket, hogy a királyhűséget, mint drága

honfierényt ápoljuk, mert a király és nem
zet közötti egyetértést megbolygató minden 
alattomos kísérlet ép oly végzetessé vál- 
hatik reánk nézve, mint volt 63 esztendővel 
ezelőtt a szomorú ébredés, mely a szabad
ság boldog álmaira következett.

Őr k ö d j ü n k  e z e r é v e s  a l k o t 
má n y u n k  f ö l ö t t  s óv j uk  azt  mi n
de n  v e s z é l y t ő l  és r ázkódás t ó l .  
Vigyázzunk, hogy kockára ne tegyük s 
el ne veszítsük alkotmányos szabadságun
kat, mert azon épült fel a magyar állam 
és azon is maradhat meg.

Alkotmányt azonban csak a koronás 
magyar, királylyal együtt gondolhatunk; 
mert az alkotni íny a magyar királyság 
intézménye. A király hatálma azon múlik: 
összeköttetésben van-e a nemzettel? Vi
szont a nemzet hatalma azon múlik : össze
köttetésben van-e a koronás magyar király- 
lyal? De hogyan értelmezem én a király 
és nemzet közötti összeköttetést? Úgy, 
hogy a koronás magyar királyt és a nem
zetet egymással összekötő láncszemeket 
olyan férfiak tartsák kezükben, akik a 
magyar haza kebeléből szívták magukba 
a hazafiság anyatejét. Olyan tanácsadók 
vegyék körül a koronás magyar királyt, 
akik szivükön viselik a nemzet ügyét, mél
tányolják annak kívánságait, behatóan 
ismerik, de egyszersmind respektálják is a 
nemzet féltett kincsét, a magyar alkot
mányt. Olyan tanácsadók vegyék körül a 
a koronás magyar királyt, akik Szent- 
István koronáját nem tekintik játékszernek 
s abból a magasságból, melyben tündöklik, 
nem taszítják le a pártharcok posványos 
mezejére! Mert amint ennek ellenkezője 
megtörténik, mint egyik jelesünk mondá : 
vége a monarchikus elvnek, mert a nép 
lelkében megszűnik a király emberfölöttisé- 
gének illúziója és természetellenesnek tű
nik fel a magyar királyság szépen meg
konstruált intézménye.
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Alkotmányunk megőrzése tehát a 
másik kapocs, mely bennünket az 1848-iki 
szabadság vívmányaival összeköt.

Éber figyelemmel, féltékeny szeretettel 
(függjünk 1848 március tizenötödikének 
fennséges vívmányán, a sajtószabadságon. 
Mert elveheti к ha tetszik vagyonúnkat, elvi
hetik katonának gyermekeinket, de a lélek, 
a gondolkodás szabadságát, amivel minket 
az isteni gondviselés ajándékozott meg, 
bilincsekbe szorítani nem engedhetjük! 
Mert a szabad gondolatok, eszmék kifor
rása és megnyilatkozása elé vetett gát, az 
abszolutizmus hajnal-hasadása, mely keresz
tül gázolva alkotmányt, törvényt, meg
fosztja a nemzetet az őt megillető jogaitól, 
szolgaságba dönti, igábi kergeti a nép 
millióit nemzetiségi különbség nélkül; s 
határt nem ismerő tobzódásában olyan 
fegyverhez is képes nyúlni, melyekkel 
vérbe fojtja a szabadságért küzdők lelkes 
táborát.

Azt is tanítja 1848, hogy h a z á n k a t ,  
n e m z e t ü n k e t  v a g y o n o s s á  ke l l  
t e n n ü n k .  A zsarnokság ép úgy mint a 
szolgaság, sehol jobban nem tenyészik, 
mint az ínség éghajlata alatt. Ennélfogva 
minden honpolgár mértékletességgel s ön
megtagadó takarékossággal tartozik hazá
jának és családjának. Egyes polgárok ked
vező anyagi viszonyai teremtik meg az 
ország egyetemes jólétét. Kedvező helyzet
ben sohasem fog bennünket az ellenséges 
támadás, jöjjön az bárhonnan, készületle- . 
nül taláni. Tehetős, vagyonos nemzetet 
nem egykönnyen sújthat despotismiis és 
szégyenletes megaá:ás.

T e g y ü k  az o r s z á g o t  v é d e t t  
h e l y z e t b e  n y u g a t  f e l é  é s i  ü d í t 
s ü n k  bátor ,  c é l t u d a t o s  p o l i t i k á t  
k e l e t  felé.  Magyarországnak igen fontos 
küldetése van Európa keleti kapuján. Ha 
ezt a küldetést teljesíteni akarjuk, magyar 
határőrvidékeket kell szerveznünk itt a 
délkeleti határokon, ahol ezelőtt az osztrák 
militáris határőrvidék fennállott. Céltuda
tos, békességes akció kelet felé szerintem 
csak így képzelhető: magyar ezredek 
sztatégikus el hely zése, magyar földmi velési 
és gyáripari intézmények, magyar telepí
tések és a határszéli iskolák államosítása!

Mert a magyar suprematiának egy 
további sarkalatos támasztéka a m a gya  r 
n e mz e t i  m ű v ё 11 s é g. Műveletlen nem
zet Európában nem foglalhat el tűrhető 
állást sem a jelenlegi, sem a jövendő nagy 
birodalmak sorában. Még kevésbbé gya- 
gyakorolhat domináló és tiszteletet párám 
csoló befolyást a saját országában más j 

nemzetiségek fölött. Mindazoknak a népek
nek, tartozzanak azok bármely fajtához, 
melyek Magyarországot nevezik hazájok- 
nak, a mi közvetítésünkkel s a mi keze
inkből kell a műveltség minden elemeit 
kapniok. A magyar nemzeti művelődésnek 
legparányibb eszköze Se legyen nekünk 
oly csekély, hogy azt meg ne becsüljük. 
Nem barátja, de ellensége az a magyarnak,

„KE V E  V Á R A “.

aki az útfélen heverő rozsdás szeget föl 
nem veszi s meg nem becsüli, ha vele az állam 
épületében egy laza deszkát megerősíthet. 
Egy n e mz e t t é ,  egy  á l l a m m á  tö
mö r ü l j ü n k  t e h á t !  Rajta legyünk, 
hogy minden nép, mely о hazában él, gon
dolkodásban, érzésben és nyelvben bele
olvadjon az államalkotó magyarságba. Nem 
a szabadságszeretet és nem is az állami 
berendezkedés tarja fenn számunkra ezt 
az országot, hanem a mi magyar vérünk 
és faji jellegünk ereje és felsőbbsége. A 
magyar faji uralom bitosítása és kizáróla
gos gyakorlása képezheti csak megingat
hatatlan alapját a magyar államiságnak 
és a magyar nemzeti nagyságnak. Minden 
nemzet csak a vele született erejével képes 
fenntartani magát és a faji jellegében gyö
kerező felsőbbségével képes teljesíteni 
uralmi hivatását. Legyen vége tehát a 
szentimentális képzelődésnek, mély meg
engedhetőnek hiszi, hogy az egységes 
államban különféle, divergens faji elemek 
külön-külön önállósággal és kiváltságos 
előnyökkel létezhetnek. Ez nonsens ez 
egy nagy politikai képtelenség. Egy or
szágban csak egy nemzeté lehet az uralom: 
azé, a melyik az országot megszerezte, 
saját vére feláldozásával a külső ellensé
gek becsapásaitól megvédelmezte s idáig 
fenntartotta. A múltból vett Okulás arra int 
tehát bennünket, hpgy nemzeti ügyünk s 
közös hazánk Magyarország érdekében, 
mindenütt ugyan, de^különösen itt a vé
geken, sziklaszilárd; alapot teremtsünk.

Ha tehát az 1848-adiki vívmányokat, 
melyekért apáink a becsület mezején vé
rüket ontották,. megtartani és a jövőben 
is értékesíteni .akarjuk, nemzeti megerősö
désre, állami intézményeink fejlesztésére 
és egy hatalmas magyar társadalom szer
vezésére van szükségünk!

Erre int bennünket március idusának 
mai dicsőséges ünnepe.

*

Most ismc't komoly idők köze
lednek felénk. Ismét sötét ború lepi 
el hazánk egét s nagy megpróbál
tatásoknak nézünk elébe. De csüg
gednünk, meghátrálnunk néni szabad. 
Én bízom a magyarok hatalmas 
Istenében, aki atyai kezével átölelve 
tartja szeretett hazánkat, hogy ő 
szent palástja szárnyát ránk takarja 
s a vihart, mely fejünk fölött j 
tombol, miharabb eloszlatja! Hiszem 
és látom, hogy az elosztó fél legek 
foszlányai közül mint bontakozik ki 
az ég azúrja és felragyog a szabadság, i 
testvériség, egyenlőség dicső napja, j 
az egységes, független Magyarország r 
ragyogó glóriája! Hiszem a költő 
jóslatát, hogy

„Meg jőni kell, még jőni fog
Eg.y jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán!“

Látom nemzeti nagyságunk életfájá
nak rügyfakadását; és hallom az égi 
zöngék varázshatalmú, biztató dalát, 
hogy: „megvirrad még á magyarnak 
valaha!“

S hogy e látomás valóra váljék, 
hozzád fohászkodom magyarok hatal
mas Istene és esdve kérlek 

„Oh népek atyja Isten űr,
Oh áldd meg ezt a nemzetet. 
Adj neki mindent, a mi kell: 
A dj e g y e t é r t ő  é r z e t e t ! “

J Á N O S  BÁCSI .
Irta: Fábry Géza.

Féllábon jár szegény; galambősz a feje;
Elmúlt már éltének reggele és délé 
Estéjén van régen; — alig vánszorog hiég 
Az egykori délceg, derék, vitéz honvéd; 
í)e bítr eleget élt, most is felsóhajt még:
Hej 'csak én még egyszer fiatal lehetnék!
. . . Nem volt olyan legény heted-hét faluban, 
Mint jó János bácsi fiatal korában.
Könnyre fakadt érte sok szép leány szeme, 
Mikor honvédnek ment, hogy bus honát védje. 
Ha az eszébe jut, — most is így sóhajt még: 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék!
Mily délceg honvéd volt! Öröm vplt őt nézni. 
Éhség, hideg, nyomor mind édes volt neki! 
Soha nem bánta meg, — nem is panaszkodott, 
Hogy a szabadságért forgatta a kardot;
Sőt büszke rá most is, mikor felsóííajt még:- 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék!
Még a korcsmában is, ha belér korty borra, 
Hogy egyhangú éltet kissé,felvidítsa 
S kő éje gyülekszik, minden szavát lesve 
Szülőfalujának nagyja és kicsinye;
Oft is — elmerengve gyakran igy sóhajt még: 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék!
S ha gyöngyöző borral kancsó .van előtte,
A szegény öregnek niegegred a nyelve.
Szeméből hevítő meleg sugároz ki,
Ha á dicső harcot, küzdelmet regéli.
Hallgatják figyelve: . . . Most is igy sdhajt még: 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék !
Összegörnyed^, loste egyenest lesz újra; 
Pipájának füstjét büszkeséggel fújja.
Hogy is ne! Hiszen ott küzdött hévvel ő is; 
Átélte a harot elejétől — végig 
S harci vágyban égve, most is igy sóhajt m ég : 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék!
Szive jobban lüket, erősebben dobog.
Midőn beszédjében odaér a dolog,
A hol ép lábának egyikét vesztette;
Nem adta hiába, meg lett az fizetve 
S büszke önérzettel most is igy sóhajt még. 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék !
„Öldöklő csata volt; nézni is iszonyú. 
Kopogott a puska ; bömböli a sok ágyú.
Mér tői ázott á föld, o ly  tűzzel rohantak 
Egymást mészárolni a pusztító hadák.“
$'íini.e most is látja, mikor fel sóhajt még 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék !
„Háromszor, nagyobb volt az ellenség száma ; 
De azért a magyar helyét, bátran állta,
Hullott az ellenség a magyar kard alatt,
A halál oly bőven csak nagy ritkán arat“ 
így beszél lelkesen s most is folsóhajt még. 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnek !
Saját küzdelmeit? Óh azt nem is mondja. 
Készéi ő helyette úgy is csonka lába.
Ott. veszté о  azt cl, a pusztPó harcban. 
Golyótól találva, a mint küzdött bátran. 
Kínlódott, de azért most igy sóhajt még:
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék;
. . . Azóta sok év múlt és ő öregedett;
A deli ifjúból — megtört, vén ember lett,
Hátra néz már régen netn nézhet előre,
Mert hiszen csak a sir van még ő előtte ; 
Hanem azért sokszor most is igy sóhajt még 
Hej csak én még egyszer fiatal lehetnék ! 
Féllábát elvosztó, féllába a sírban 
Hátra életéből már csak egy pár nap van. 
Eleget szenvedett, — de ő még Örömest 
S. szívesen átélné újra a küzdelmet 
S küzdelemre vágyva most is igy sóhajt még 
Hej csak én még egyszer fiatal íehotnék !
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H Í R E K .

— Március 15. Az iskolák évenkint 
nagy ünnepségek közepette tartják meg 
március idusát. A lélek nemesítését, a 
tiszta hazaszeretetei akarja ez ünnep bele
plántálni az ifjúság fogékony leikébe. Az 
iskolai ünnepségek emlékeket, kitörülhe- 
tetlen nyomokat vésnek a gyermek leikébe 
és éppen a legszebb érzés, a hazaszeretet 
hatalmas fogalma az, amelyből az ifjú 
gyermek tisztelést és becsülést merít nagy
jaink és a történelem szent helye iránt. 
A mi évezredes történetünk sok tündöklő 
példát nyújt azokról, akik a hazáért ön
zetlen hazaszeretettel éltek és haltak. Ha 
aztán arra az igazságra építünk, hogy a 
szeretet melegágyából csírázik a tudás, az 
akarat, a jellem és a becsületes élet akkor 
az iskolai hazafias ünnepségek célját csak 
magasztalhatjuk. Ennek a célnak hatal
masan megfeleltek a helybeli iskolák. Hogy 
mennyiben, mutatják a márc. 15.-én lefolyt 
események. Kezdjük elölről. D. e. 9 órakor 
ünnepélyes magyar mise volt a róm. kath. 
templomban az ifjúságnak inpozánsan 
nagy számú részvételével. 3/Д0 órakor 
kezdődött a községi iskolák által rendezett 
ünnepély a Hoffmann szállodában, melynek 
nagy terme szűknek bizonyult a nagy
számú közönség befogadására. A zsúfoltság 
által keletkezett hőség dac ra az ifjúság 
és a közönség lelkesen kitartott és lelken
dezve tapsolta a szép szavalatokat. Az 
ünnepély fénypontja kétségtelenül „A kis 
honvédők“ című 3 felvonásos kis alkalmi 
daljáté c volt. A közönségnek, hol mosoly 
ült ajakán, hol meg könny ragyogott sze
mében. Egy szóval: minden jó volt.

D. 1 .5  és Ve órakor kezdődött az áll. polg. 
íiúisko a és az egyes. polg. leányiskola hi- 
hasonló szép és lélekemelő ünnepélye. Ezen 
ünnepély szinte túl is nőtt már a közönséges 
ünnepélyek keretéből, ízlésesen megválo
gatott és jól előadott programmjával. 
Valóságos kakasülő keletkezett a nagy
számú látogatóság által, mert mindernd 
látni és hallani akart. Nagyon szépek 
voltak az élőképek. Tetszettek is a közön
ségnek, amit az ismételten felhangzó tap
sok bizonyítottak, úgy, hogy „három a 
magyar“ kiáltásokkal kívánták azoknakmeg- 
ismétlését. Ennek az ünnepélynek legszebb 
és valószínűleg a legtöbb fáradsággal járó 
programmpontja „A magyar dal“ c. melo
dráma volt. Szavalat, zongora, szoló ének, 
karének, tárogató es ha monium kíséret 
már annyi sok, hogy azoknak üsszhangi 
egyhehoz'sa nagy munkát ing nyelheted. 
De á munka nem is maradt eredmény nélkül. 
Külön elismeréssel kell ez alkalommal 
adózni P o l g á r  M a r it úrleánynak precíz 
zongora kíséretéért, aki szivessegből vál
lalkozott arra, hogy az utolsó pillanatban 
felmerült akadály folytán a melodrámá
nak előadása ne szenvedjen fennakadást.

Este y28 órakor a Kevevárai Kaszinó 
tartotta meg szokásos március 15-iki tár- 
sasvacsorájat. A hangulat lelkes volt. 
Os z t  r ó v s z  к у József polg. isk. igazgató 
mondta az ünnepi beszédet, a jelenvoltak 
élénk tetszésétől Kisérve. A beszédet lapunk 
vezető helyén egész terjedelmében közöljük.

=  Esküvő. Abrudbányai R é d i g e r  
Aladár dr. ügyvéd f. é. március hó 24-én 
délután 4 órakor tartja menyegzőjét 
S z in о 11 é n у Mariska űrleánnyal. Úgy a 
polgári, mint az egyházi szertartás a köz
ségháza tanácstermében fog megtartatni.

=  Előléptetés. ■ 1 )1-4
lésügyi miniszter S c 
várái m. kir. állaton ; ,
tályba léptette elő.

=  A harmadik • - t  A bözuém i 
viselő testület tudva ‘ <4; elhatőródu
hogy a vasúti forgale b á  tétele - e t !  j 
egy harmadik vonat t kére lm
m. kir. államvasútak iji -' \ ágától. (Vöm- • 
mel állapítjuk meg, az elhatározási j 
hamarosan követte a - *L meri a kérvényt 
már megszerkeszttet • eddjgele mái ! 
néhány százan a á  is к ’ék

=  К ép viselő tes* ét ti közgyűlés. Ke- í 
vevára község képv létestül te folyó | 
1912 évi március hó lö-ar: délelőtt 9 óra- I 
kor rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 
a kövtkező ügyek tárgyaltattak. 1. Bos- 
nyakovics Milán kérelme ingatlan elcse- 
rélése iránt. 2. Nica, Peter költi, tanító 
tanfolyamon való részvétele költségeinek 
részbeni megtérítése. 3. Járvány kórház 
kibővítés, illetve újra építése 4. März Lő
rinc és társai kérelme. 4. A községi ingat
lanok felmérése tárgyában beadott ajánlatok 
fölötti határozás. 6. Legelőre kihajtott állatok 
ellenőrzésére két képviselőtestületi tag ki
jelölése. 7. Sauerland János kérelme.
8. Magyar Minimax tűzoltó készülék meg
rendelése. 9. Frorea Jánosné szül. Ignat 
Julia kérelme állandó segély iránt. 10. Po- 
nyavica kertek felmérése. 11. Schneider 
Antal nevén álló Ravnica kertről. 12. A 
lerombolt iskola anyagáról. 13. A község
házán nem rendszeresített állásokon levő 
egyénekről, 14. A termelt fa elszámolása, 
lő. Az egészségügyi felügyelő elbocsájtása. 
16. A fogyasztási adó beszedésről. 17. A 
járlat kiállítási időről. 18. A közgyűlése
ken történő szavazások módjáról.

— Kötelelező a koronaís ámítás. 
Több Ízben volt már szó arról, hogy hi- j 
vatalos utón is figyelmeztetni kell a nagy- j 
közönséget, főleg pedig az ezzel érintkező 
kereskedődet és -p irosokat, hogy aki nem 
koronaértékben, hanem más pénznemben, 
példáid forintban és kracárban számit, azt 
m e g b ü n t e t i k  k é t s z á z  k o r o n á i g  
t é r j  e d h e t Ő p é 11 z b i r s á g g a 1. A pénz
ügyi kormány e végből ma rendeletet bo
csátott ki, amelyben fölhívja a térvényha
tóságokat, hogy hirdetmény utján figyel
meztessék az érdekelteket á törvény szi
gorú rendelkezésére. A pénzügyminiszter 
rendelete а ко róna értéknek a kereskedel
mi és ipari forgalomban való kötelező ; 
használatáról,szó szerint a következő: j

Az egyes pénzforgalmi eszközök sza- ; 
poritásáról szóló 1912. évi XX. törvénycikk 1 
7 szakasza a következőképpen rendelkezik: I 
„A magyar szent ke ona országainak eg*sz j 
területéin a kereskedik és iparosok а к”- , 
zönséggel szemben csak a koronaértékben j 
való számítást használhatják. Tilos ennél
fogva más, mint a koronaértekben valá ; 
számítás használata ajánlatokban, árjegy
zékekben hirdetésekben és a nyilvánosság
nak szánt egyébb közleményekben továbbá , 
kirakatokban, üzlethelyiségekben, kiállitá- i 
sokon, vásárokon és hasonló alkalmakkor. ; 
Aki a tilalom ellen vét, kihágást követ el I 
és az illetékes királyi járásbíróság által 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő.“ Fölhívom a törvényhatóságokat, 
hogy a törvény eme rendelkezéseire az 
érdekeltek figyelmét az egyes városok és 
községek utján a szokásos módon közzé
teendő hirdetménynyel külön is azonnal 
fölhívják. Budapest, 1912. évi március 12- 
én. A miniszter helyett: T e l e s z k y  s. k. 
államtitkár.

Böjti mulatság. Igen kedélyes mu-
L»1 súgót remizett a Kevevárai Kaszinó f. 
hó 9-én a Hoffmann-szálló nagytermében.
A mulatságot különösen az tette kedvessé, 
hogy a hölgyek és férfiak nagy része vö
rös dominóban jelent meg. A kedélyes tréfál
kozásnak tág tere nyílt, mert nem lehetett 
tudni, kit rejtett maga alatt az álarc. Vol
tak urak női cipőben női keztyükkel, vol
tak aztán hölgyek, akik nehé^ férfi cipát
húztak lábaikra. A. tévedések egész vig- 
játéka játszódott le akkor, amikor egy- 
egy vörös dominóba rejtőzött hölgy a jel
mez nélkül megjelent férfiak közül válasz
tott ki magának táncost. És hogy az es
tély milyen kitűnően sikerült, mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy a közönség 
legnagyobb része a késő reggeli órákig 
maradt együtt a legvigabb hangulatban. 
A jelen volt hölgyek névsora itt követke
zik : Árva Jánosné, Barabás Iloná, Dr. 
Bartulov Gáspárné, BogdAnovics Dusánné, 
Bucsi Jenőné, Csermák Vilmosné, Dinusz 
Jánosné, Fábry Gézáné, Götz Istvánné, 
Hajdú Jánosné, Julius Károlyné, Keszthelyi 
Istvánné, Krubinszky Margit, Lázárovics 
Jánosné, Dr. Leides Illésné, Masirevits N-né, 
Zúber Magda, Nedics Mihályné, Osztrovszky 
Józsefné, Paull Sándorné, Pincu Kornélné, 
Pintér Sándorné, özv. Polgár Lajosné. 
Polgár Margit, Prebek Valéria, Dr. Reichel 
Frigyesné, Schnabel Rezsőné, Szmollény 
Mariska, Szmollény Károlyné, Tolovics 
Zvonimirné, Tóth Sándorné, Török Herma, 
özv. Török Gyuláné, Tőr/ Antalié, Tory 
Dezsőné, Tory Rezs'né, Vitoiics Lenka.

.== Tánciskola-megnyitás. Sourou Pál 
okleveles táncmester e napokban Keve vá
rára érkezett s a „Magyar Király“ szállo
dában egy 6 heti tánc ésboston-kurzust 

j nyitott.
--- Önmagának ellensége az, aki ?i ;n 

I a „Mültelep“-ről Nagyősz kér ajánlatot: sz í-'- 
oltványokról és amerikai sz Öltő vesszőkről.

— Eljegyzés. Ne s in  Mihály elje
gyezte Cz a r i t y e v  Jusz inát Keveváráról.

=  Szőlőgazdák figyelmébe!! Pero
nospora ellen biztos védekezést nyújt a 
,Forhin“ amely nem más, mint a s о к s z о r- 
t a me g j a v í t  о 11 k e v e r é k  kész  á 1- 
1 a p ó t  ban.  A „Korhűt“ jobb a bordói 
keveréknél amelyet sokszorosan fölülmúl. 
A „Forhin egy remek összetételű réz- 
g.'tlic 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. 
Árjegyzéket irigyen és bérmentve küld a 
„Forhin“-gyár. Budapest. VJ. Váci ut 93.

- Házasságok. Erbei János föld
műves Decsernics Zsivkával, März Antal 
7-ik honvédgyalogezredbeli közlegény Kopp 
Terézzel és Lincza Péter kevevárai lakos 
péksegéd Milinov Máriával házasságot 
kötött.

“ At.  hölgyközönséghez ! A közeledő 
tavaszi idényre kosztümökben és kabátok
ban a legszebb modeleket ajánlja Heves 
és Dornhelm női konfekció, fehéneinű-kü- 
lönlegességi üzlet Temesvár-Belváros, a 
Lloyd palota mellett. Műtermünkben a le- 
gelegánsaqb angol kosztümök és kabátok 
mérék szerint készíttetnek.

— Halálozás. R u s z m i r Lázár nap 
számos f. hó 9-én d. u. 3 órakor Kevevá 
rán elhunyt.



4. oldal. 1912. március 17.„К E V E V Á R A“.

Szerkesztői üzenetek.
Kedves olvasóink lapunk iránti ér

deklődésüknek és szeretetüknek oly sok
oldalú és váltazatos formában adtak kifeje
zést, hogy a legnagyobb zavarban voltunk 
már a feiett, hogy miképen szólaltassuk 
meg mi ennek ellenében elösineré- 
sünket és hálaérzetünket. — Zavarunk
ból ismét csak egy kedves olvasónk men
tett ki minket, ki tőlünk jogi tanácsot 
kért. íme kész a megoldás, minden elő
fizetőnknek a legkitűnőbb elsőrangú jogi 
tanáccsal állunk rendelkezésére, mi minden 
esetre többet ér holmi összeollózott emlék
albumok és dísznaptárak osztogatásánál.
— Csupán arra kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy minél komplikáltabb és speciális kér
désekkel forduljanak hozzánk, mert csak 
ez sarkalja igazán ambitiónkat és primi
tívebb kérdésekkel utóvégre ügyvédhez is 
lehet fordulni. — Mutatóul szolgáljon fenti 
olvasónk kétségtelenül közérdekű esete, ki 
v ö r ö s  d o mi n ó - b a  rejtőzve kéri jogi 
véleményünket arra nézve, hogy a vörös 
dominó estélyen egy általa kétségtelenül 
felüsmert dominó tanukkal is igazolható 
módon úgy reá taposott vadonat uj ez 
alkalomra először mozgósított lak-cipőjére, 
hogy azon a lak is súlyosan megsérült. 
A kérdés most már az, hogy eleget tette 
az illető úr ez esetben is a conventionálisan 
elmormolt „pardon“ kifejezéssel minden 
kötelezettségének, vagy van-e önnek vele 
szemben egyébb igénye is. Kétségtelenül 
van. Régi jogi elv az, hogy bocsánat ké
réssel csak szóbeli sérelmet lehet jóvá 
tenni, tettlegest nem, mint ahogy a jelen 
eset is igazolja. — A legorrhangubb 
„pardonétól sem fog az ön cipője lakja 
meggyógyulni, hanem perelje be az illetőt 
magán lak sértésért.

Vidéki. Ön azt kérdi, illik-e azon 
esetre, ha idegenben van, a sógorától kért 
fekete ruhában menni társaságba ? — Az 
eset tényleg nem példátlan, azonban min
denek előtt jól válogassa meg a sógorát, 
mert ha annak a hasa egyszer olyan bő,
— a keze lába pedig rövidebb mint az 
öné, úgy az a ruha nagyon különös képet 
fog nyújtani. — Azon kivid a nagy siet
ségben semmi esetre ne feledkezzék el 
meggyőződni arról, nincs e a ruha zsebe 
naftalinnal preparálva, mert akkor minden 
hölgy elfordul öntől. Ön pedig ugyan 
mihez kezd? — Vannak pedig ilyen sógo
rok is.

Anonymus. Névtelenül érkezett dol
gokat nem k'Jzlünk le. Nevezze meg ma
gát levélben s ott módjában áll ebbeli 
óhajának kifejezést adni, hogy verseit vagy 
egyébb költeményeit milyen álnév alatt kö
zöljük — ha egyáltalán közöljük. Mert a 
beérkezett közleményeknek elsősorban is 
jónak kell lenniük.

Janics Mihály
szállodájában

kizárólag csak a világhirű

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

ár mellett.

Esténként cigányzenekar hangversenyez.

812/911 végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértemlomi kir. 
Törvényszék 1910 évi 9947/ polg. sz. vég
zés következtében dr. Abonyi Henrik ügy
véd által képviselt Margincsan Vazul ja
vára dr. Ghelner Jenő kirendelt gondnok 
által képviselt néh. Buzsigán György ellen 
7500 kor. és jár. erejéig 1911 évi szept. 
hó 9-10-én foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 1032 koronára 
becsült következő ingóságok: u. in. zon
gora, bútorok stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1911 évi V. 834/4 számú végzése 
folytán 7500 kor. tőkekövetelés ennek 1909 
évi október hó 1-től járó 6°/0 kamatai és 
eddig összesen 307 kor. 98 fillérben biró- 
ilag már megállapított költségek erejéig 
Delibláton a Buzsigán-féle házben leendő 
megtartására 1912 évi március hó 26-ik 
napjának d, e. 9 órája határidőül kitüze- 
tik és ehez a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. te. 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 azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t. ez. 120. 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Kevevára. 1912 évi márc. 12.-én.
Gurits Lajos 

kir. bir. végrehajtó.

Zu verkaufen!
Wegen Ableben meines Gatten ist 

eine gut eingerichtete

Uhrmacherwerkstätte
unter günstigen Bedingnissen 

zu verkaufen.

Wilwe Jungnike!, Kevevára.
Daselbst werden LehrBE&llCheil

zur Erlernung von Handarbeiten 
(Stickerei, Schlingerei etc.) aufgfr- 
nommen.

Tánciskola-megnyitás
Alulírott Kevevára község és 

környéke t. c. közönségének b. tudo
mására juttatom, hogy hétfőn már
cius hó 11-én a „Magyar Király“ 
szálloda nagy termében

e$y hat hétre terjedő

tánc- és boston-
tanfolyamot
megnyitottam.

Mindazon t. szülők akik gyer
mekeiket ezen tanfolyamra járatni 
óhajtják, és mindazon tánckedvelők, 
kik a tánc művészetében és a sza
lonképes illemtanban és magaviselet
ben gyors és alapos oktatást nyerni 
kívánnak, ne mulasszák el ezen tan
folyam látogatását és ezen tanfolyamra 
úgy összes barátaik mint ismerőseik 
becses figyelmét felhívom. 
Jelentkezések, illetve beiratások naponta 

a tánciskolában es: közöltéinek. 
Magánoktatásban úgy egyes személyeket 
mint csoportokat, bármely időben része

sítek.
Levélbeli kérdések és közlések pon

tosan elintéztetnek.
Tisztelettel

S o u ro u  P á l

Ha „FORHIM“ -n a l p e r m e te z ,
mert a „FORHIN“ a sok
szorta megjavított :
bordói keverék

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

Kérjen ingyen és 
bérmentve leírást a

F O R H I N -
gyártól,

------------------------------------  , BUDAPEST, VI. Váezi-ut «3.
Gyártjuk nz eddig dr. Aschenbrandt szabadalmát képezett Kézkénport és Bordói port is.

Nyomatott überlauter- féle könyvnyomdában. Kevevára.


