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K E V E V A R A
I  TÁRSADALMI HETILAP-
■  M e g le l e n ik  m in d e n  v a sá r n a p . I I hová *•/ $Jöfifit.?tések és hirdetések is küldendők:
■  ELŐFIZETÉSI ÁRAK: rBlßlOS SZirkßSZtÖl O ber Ifi titer- R ó h e r tn é  könyvnyomdája, Kevevára.
В  Hévben egész évre 9 kor. 00 f., fél évre 1 kor. 80 f., negyed évre 2 kor. 40 f. т л т г л т ' » т ч х т  т-ч v-. ^  ~  ■* «*■
В  Vidékre .  - 10 korona, „ о k°™na, * " 2kor-50f- JAKABFY ERNŐ D l ?  a lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“
В ~~ Egyes szám ára; 20 filler. — _________________________  szerkesztőségére intézendők.

I  {jj 0 v  kÜ SZÖ bén. ébren tartani ezt a reánk irányuló Az eredmény minden számitá-
■ figyelmet. sunkat igazolta. Anyagi zavaraink
В Üdvözölve légy kedves olvasónk, Szivesen irtunk nektek, és mi- soha nem voltak. A lap, a magyar
В ki lapunk egy év előtti szárnyra kelése kor irtunk sokszor lebegtetek szeme- lap finánciális oldala mindenkorra 
В dalmával aggódó szeretettel fogadtad ink előtt, — ti igazoltatok minket, biztosítva van, ha a mostani minden 
В Habozásunkat, óhajtva, vágyva,— hogy szükség van reánk. oldalról toriodó gazdasági krízisek
В támogatva annak és azzal magyarsá- Mikor helyünkön izmosán meg- között megélt, — úgy zavarba már 
I  gunknak sikerét; — de az eddigi állani láttatok, — voltak kik megijed- nem fog jutni.
■  balsikeren és kicsi számunkon elked- tek tölünk, — voltak kik megsem- Az erkölcsi és szellemi része
■  vetlenedve kétkedve nézted jövőnket, misitésünkre törekedtek, féltékenyek pedig méltán képezi maradandó büsz-
■  Jöjj most velünk. — Oszd meg lettek a magyarság térfoglalására. keséget minden magyarul érző pol-
I  örömünket és merits bizodalmát jö- Tanakodtak, terveztek, de erőt- gártársufiknak.В vönkben. lenül és siker hijján, — mi csupán Kicsi magyar társadalmunkból;
В  A te bizodalmát, a mi erőssé- érőnket és bizodalmunkat fokozta. oly kiváló szellemi tőke került ki ,—
В  günk, — a te örömed, a mi jutái- Jöjjetek ti is mindnyájan a mai melynek befogadására lapunk kere- 
B  műnk. napon velünk és volljátok be, hanem tei mindenkor szükeknek mutatkoz-
B  Titeket is üdvözöllek, szintén is fenszóval, csupáji magatokba szál- tak, — a kereteket bővíteni pedigВ kedves olvasók, — kik bármely lássál, azt a mit mégéreznetek kellett, nem állott még arányban anyagi esz-
в .  egyéni vagy elvi okogból lapunkat hogy Magyarországon csak egy hatal- közeinkkelВ és törekvéseinket sem erkölcsileg más kultúra van és ez a magyar. Úgy hogy sokszor igen becses
В  sem anyagilag előmozdítani nem óhaj- És azzal a versenyt felvenni, anyagunk is lapról lapra tolódott el,
В  tották, — detitotkban, — bár annál azt leküzdeni nem lehet még Keve- sőt el is maradott végképen.В éberebben ügyeltetek és bíráltátok várán sem, ahol pedig a magyarság Sok oly kiváló szellemi kincset
В  minden sorunkat. van ? legkisebb számmal képviselve, hordtunk össze, melyek lapunk kör-В Hálásak vagyunk nektek, mert Éreztük az óriásia felelősséget zetét messze túlhaladó területeken isВ ti voltatok az eísők akik felköltöt- már lapunk meginditásákor. Nagy felköltötték a közfigyelmet és érdek- B tétek lapunk iránt az érdeklődést,— megfontolással, előrelátással, de erős lődést és állandóan módunkban volt В ti fokoztátok és ti fogjátok a jövőben elhatározással is indultunk neki. szellemi szülötteinket messze más

В  m  Á D  Г* Л egy óriási homok bányát képes bedönteni: még eddig nem sikerült teljesen, a jövő-B 1 А К О A. akkor igaz az is, hogy egy szép erkölcsi ben sikerülnie kell. Mert ott, hol lanka-
H  ______  eszmének kilenditése, dicsőítése és folyto- datlan mnnka, lelkesedéstől áttüzesitett
H  '* nos hangoztatása is képes lesz, picinny kéz- fáradozás, ott ahol önzetlenség, és a ma-
■  /Egy év. detével, nagy jövőt megalapítani. Ez a gyár kultúra szeretete éltetik a munkásá
u l  . , ... , kivetett eszme lesz a jövőnek első alap got, ott előbb-utóbb siker lesz a munka
^B  • ^  ,na! sza , ajl. a? efe s köve, ez az eszme lesz a kultúra jövő lo- vége. így hisszük, igy reméljük, igy akar-
^■m i egyúttal a második evtolyamna lepün . ^ogó lángjának gyújtó szikrája, ez az esz- juk, és ha akarunk, minden sikerül. Még 
^ B ^ m bosszú ez a datum, s nem is nagy me jesz az a macrasból lezuhanó hótöine- bemutatjuk, közelebről is ami dédelgetett 
^■jelentőségű. Sem a történelemben, sem a eecske, amely rohanásában magához ra- eszménket, mert igy kifejezve, hogy m a- 
B  monográfiában, nem bír nagy jelentőséggel ga(jva mindent, mi útjába kerül, a völ- g y á r  k u l t ú r a ,  nagyon elmosódott 
^B egy évnyi időköz. gyek alján óriásivá fejlődött, s végül ez az a kép; mert nagyon általános. Élesebb Iá-.
^B De gyakran nem kell egy^ ev sem eszme az a picinyke homokszem, amely tószögbe állítva eszménk, amiért fárado- 
^ B ahoz, hogy az az év a legnagyobb nőidé- je û v̂a a magasból bedöntötte a bányát, zunk ez: magyar haza szeretete, zengze- 
■ , re u . legyen? е&У egesz hosszú jovendo vaiion mi is ez a dicsőített esz- tes nyelvünk ismerete, becsületes, puritán
■kiépítésére Nem mintha tan ez az egy м еЫк а" az eszme amelyet mi egy magyaros erkölcsi felfogás, az élet úribb
■ esz ten d ő  adná a jövő fejlődésének teljes, ™  La haJeozfatunk? У előkelőbb felfogása, és lelki műveltség,■ é s  a mélyben gyökerező bazsa*, de ev óta nangoztaiunK . 6 ’ . . , 4
B>nert ez az esztendő adta az első téglát A magyar kultúra terjesztése, itt, ha- Sok ez nagyon.de tálán sikerülhet
■ в  jövő kultúra nagy épületének kiépítésé- zánk legdélibb csücskében. Nem új ez az egykor az emberekbe oltani.
Щ е е .  Ha igaz az, hogy azé a dicsőség, azé eszme, s nem is valami egetverően nagy- , Ha van meg az emberekben nagyra 
H í  történelmi fontosság, akié a kezdezmé- szerű, hanem régi mint Árpád ivadékai, ‘ores, ha van szivük hálásán szeretni azt, 
^ K yezés, ha igaz az, hogy egy elhintett vagy legalább is oly régi, mint évezredes aki nekik mindent nyújt, akkor bízunk 
H ó ik r a  lángba5 boríthat városokat, ha igaz múltúnk. De idelent, ahol eddig minden a sikerben.

hogy a Mont Blancról legördülő öklöm- volt, csak nem magyar szellemtől átjárt Nem programmozunk tovább, hiszen
^ B ^ i  nagyságú hó tömegecske leérve a völ knltúra, ha nem is új, de itt új szerű min- ismernek mintket olvasóink. És ha néha 
^ B y e k  aljára falvakat söpörhet el, s ha iga- denesetre. Ezt hirdettük ezt iparkodtunk az itt-ott felbukkanó indolenciával szem- 
^ B z  hogy egy inegindúló homok szemecske bele verni Kevevára atmoszférájába. Ha ben feljajdult bennünk a türelmetlenség,





K E V E V Ä R A
TÁRSADALMI HETILAP.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r na p .
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Helybe« egész évre 9 kor. 60 f., fél évre 1 kor. 80 f., negyed évre 2 kor. 40 f. 
Vidékre * * 10 korona, „ „ 5 korona, .  „ 2 kor. 50 f.

— Egyes szám ára: 20 fillér. —

Felelős szerkesztő:
JAKABFY ERNŐ №

Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
Ober l f i ut ep R ó h e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA" 
szerkesztőségére intézeiidök.

Űj év küszöbén.
Üdvözölve légy kedves olvasónk, 

ki lapunk egy év előtti szárnyra kelése 
dalmával aggódó szeretettel fogadtad 

llalkozásunkat, óhajtva, vágyva,— 
támogatva annak és azzal magyarsá
gunknak sikerét; — de az eddigi 
balsikeren és kicsi számunkon elked
vetlenedve kétkedve nézted jövőnket.

Jöjj most velünk. — Oszd meg 
örömünket és merits bizodalmát jö- 
vönkben.

A te bizodalmát, a mi erőssé
günk, —- a te örömed, a mi jutal
munk.

Titeket is üdvözöllek, szintén 
kedves olvasók, — kik bármely 
egyéni vagy elvi okogból lapunkat 
és törekvéseinket sem erkölcsileg 
sem anyagilag előmozdítani nem óhaj
tották, — de titotkban, — bár annál 
éberebben ügyeltetek és bíráltátok 
minden sorunkat.

Hálásak vagyunk nektek, mert 
ti voltatok az elsők, akik fe lö ltö t
tetek lapunk iránt az érdeklődést,— 
ti fokoztátok és ti fogjátok a jövőben

TÁRCA.
— M —

/ E g y  é v .
A mai számban az újév küszöbére s 

mi egyúttal a második évfolyamha lépünk. 
Nem hosszú ez a dátum, s nem is nagy 
jelentőségű. Sem a történelemben, sem a 
monográfiában, nem bir nagy jelentőséggel 
egy évnyi időköz.

De gyakran nem kell egy év sem 
ahoz, hogy az az év a legnagyobb horde
rejű legyen, egy egész hosszú jövendő 
kiépítésére. Nem mintha tán ez az egy 
esztendő adná a jövő fejlődésének teljes, 
és a mélyben gyökerező bázsá*, de 
mert ez az esztendő adta az első téglát 
a jövő kultúra nagy épületének kiépítésé
re. Ha igaz az, hogy azé a dicsőség, azé 
a történelmi fontosság, akié a kezdezmé- 
nyezés, ha igaz az, hogy egy elhintett 
szikra lángba boríthat városokat, ha igaz 
az, hogy a Mont Blancról legördülő öklöm- 
nyi nagyságú hó tömegecske leérve a völ 
gyek aljára falvakat söpörhet el, s ha iga- 
az hogy egy megindúló homok szeinecske

is ébren tartani ezt a reánk irányuló 
figyelmet.

Szívesen irtunk nektek, és mi
kor irtunk sokszor lebegtetek szeme
ink előtt, — ti igazoltatok minket, 
hogy szükség van reánk.

Mikor helyünkön izmosán meg- 
állani láttatok, — voltak kik megijed
tek tölünk, — voltak kik megsem
misítésünkre törekedtek, féltékenyek 
lettek a magyarság térfoglalására.

Tanakodtak, terveztek, de erőt
lenül és siker hijján, — mi csupán 
érőnket és bizodalmunkat fokozta.

Jöjjetek ti is mindnyájan a mai 
napon velünk és volljátok be, hanem 
is fenszóval, csupáp magatokba szál
lással, azt a mit megéreznetek kellett, 
hogy Magyarországon csak egy hatal
mas kultúra van és ez a magyar.

És azzal a versenyt felvenni, 
azt leküzdeni nem lehet még Keve- 
várán sem, ahol pedig a magyarság 
van a legkisebb számmal képviselve.

Éreztük az óriásia felelősséget 
már lapunk meginditásákor. Nagy 
megfontolással, előrelátással, de erős 
elhatározással is indultunk neki.

egy óriási homok bányát képes bedönteni: 
akkor igaz az is, hogy egy szép erkölcsi 
eszmének kilenditése, dicsőítése és folyto
nos hangoztatása is képes lesz, picinny kez
detével, nagy jövőt megalapítani. Ez a 
kivetett eszme lesz a jövőnek első alap 
köve, ez az eszme lesz a kultúra jövő lo
bogó lángjának gyújtó szikrája, ez az esz
me lesz az a magasból lezuhanó hótöme- 
gecske, amely rohanásában magához ra
gadva mindent, mi útjába kerül, a völ
gyek alján óriásivá fejlődött, s végül ez az 
eszme az a picinyke homokszem, amely 
lefutva a magasból bedöntötte a bányát.

De vájjon mi is ez a dicsőített esz
me ? Melyik az az eszme, amelyet mi egy 
év óta hangoztatunk?

A magyar kultúra terjesztése, itt, ha
zánk legdélibb csücskében. Nem új ez az 
eszme, s nem is valami egetverően nagy
szerű, hanem régi mint Árpád ivadékai, 
vagy legalább is oly régi, mint évezredes 
múltúnk. De idelent, ahol eddig minden 
volt, csak nem magyar szellemtől átjárt 
kultúra, ha nem is új, de itt új szerű min
denesetre. Ezt hirdettük ezt iparkodtunk 
bele verni Kevevára atmoszférájába. Ha

Az eredmény minden számítá
sunkat igazolta. Anyagi zavaraink 
soha nem voltak. A lap, a magyar 
lap finánciális oldala mindenkorra 
biztosítva van, ha a mostani minden 
oldalról toriodó gazdasági krízisek 
között megélt, — úgy zavarba már 
nem fog jutni.

Az erkölcsi és szellemi része 
pedig méltán képezi maradandó büsz
keségét minden magyarul érző pol
gártársunknak.

Kicsi magyar társadalmunkból; 
oly kiváló szellemi tőke került ki, — 
melynek befogadására lapunk kere
tei mindenkor szükeknek mutatkoz
tak, a kereteket bővíteni pedig 
nem állott még arányban anyagi esz
közeinkkel

Úgy hogy sokszor igen becses 
anyagunk is lapról lapra tolódott el, 
sőt el is maradott végképen.

Sok oly kiváló szellemi kincset 
hordtunk össze, melyek lapunk kör
zetét messze túlhaladó területeken is 
felköltötték a közfigyelmet és érdek
lődést és állandóan módunkban volt 
szellemi szülötteinket messze más

még eddig nem sikerült teljesen, a jövő
ben sikerülnie kell. Mert ott, hol lanka
datlan munka, lelkesedéstől áttűzesitett 
fáradozás, ott ahol önzetlenség, és a ma
gyar kultúra szeretete éltetik a munkásá
got, ott előbb-utóbb siker lesz a munka 
vége. így hisszük, igy reméljük, igy akar
juk, és ha akarunk, minden sikerül. Még 
bemutatjuk, közelebről is ami dédelgetett 
eszménket, mert igy kifejezve, hogy m a- 
g у а г k u l t ú r a ,  nagyon elmosódott 
a kép; mert nagyon általános. Élesebb lá
tószögbe állítva eszménk, amiért fárado
zunk ez : magyar haza szeretete, zengze- 
tes nyelvünk ismerete, becsületes, puritán 
magyaros erkölcsi felfogás, az élet úribb 
előkelőbb felfogása, és lelki műveltség.

Sok ez nagyon.de talán sikerülhet 
egykor az emberekbe oltani.

Ha van még az emberekben nagyra 
törés, ha van szivük hálásan szeretni azt, 
aki nekik mindent nyújt, akkor bízunk 
a sikerben.

Nem programmozunk tovább, hiszen 
ismernek mintket olvasóink. És ha néha 
az itt-ott felbukkanó indolenciával szem
ben feljajdult bennünk a türelmetlenség,
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lapokban sokszor harmad-negyed kéz
ből is viszontlátni.

Ez egyévi önzetlen hazafias mun
kásságunk eredménye.

Ennek felemelő tudatában üd
vözlöm szeretett munkatársaimat, 
olvasóinkat és kivánok mindnyájunk
nak boldog üj esztendőt.

Előfizetési felhívás!
A „Ke ve várai Hetilap“ szellemi 

és anyagi páttolás és támogatás 
hiányában hivatásának megfelelni 
képes nem volt, s azért megszűnt.

Ha valahol a határvidéken, úgy 
itt van a legnagyobb szükség lapra. 
Rohamosan fejlődő községünk társa
dalmi és szellemi élete irányításra 
szorul. A határőrvidéki rendszerből 
a polgáriasodásba való átmenet még 
mindig vajúdik.

Sok közérdekű kérdés vár meg
oldásra, sok közintézmény volna lé
tesítendő és tovább fejlesztendő!

Felelős szerkesztő: J а к a b f у 
Ernő dr.

Munkatársak: Berkes József, 
Gyulai László, Pribis Ödön, Wenner 
Ferenc.

Lapunk mindig vasárnap jele
nik meg. Előfizetési dij helyben 
egész évra 9'60 K, fél évre 4*80 K, 
negyed évre 2 40 К ; vidéken egész 
évre 10 kor., fél évre 5 kor., ne
gyed évre 2 kor. 50 fill.

Az előfizetési dijak és hirdeté
sek Obei lauter Robertné könyunyom- 
dajaba küldendők.

A lap szellemi részét illető köz

elnyomtuk azt magunkba sztoikus nyu
galommal arra gondolva, hogy emberek 
vagyunk mi is, és olvasóink is, akik a 
nemeset, szépet, jót csak úgy szeretik, ha 
— Nietzsché — vei szólva örökösen belé
jük verjük az órunkat.

„ S z é p  e g y é n i s é g . “
Prohí'síka Ottokár műveiből.

A szép egyéniségnek szenvedélye az, 
ami az erdők, ami az élet szenvedélye 
egyáltalában, hogy fölszivja magába a nap 
s a csillagok, az ég s a föld energiáját s 
azt sajátosan kialakítja magában. Amit a 
tölgy s az árnyékban viruló kankalin, amit 
a kősz:klákról az ég tsngerére ereszkedő 
sas tesz s a puszták csillag ragyogású éj
jelben prédára vadászó oroszlán, azt akar
ja a szép egyéniség is tenni, a világ ener
giáját életté akarja magában változtatni, 
még pedig szép s erőteljes életté. A világ 
energiája a fizikába s a morálisba van le
téve s a természetfölötti rendben még az 
Isten külön behatásait szolgáltatja nekünk, 
melyeket kegyelemnek hívunk. E három 
energia harmonikus egységbe olvasztva, 
adja a „szép egyéniséget.“

Az erős fizikum, a jó ideg, az egész-

lemények a „Ke ve vára“ szerkesztő
sége címére küldendők.

,K E V E V Á R  A.“___________

HÍREK.
=  Eljegyzések. D i nu s z András 

bankvezető, eljegyezte H ü b s c h  Emmy 
kisasszonyt. Hü b s c h  János, helybeli 
nagy kereskedő leányát,

S u g á r  Imre, polg. isk. tanár elje
gyezte Ö c s к a у Eleonora kisasszonyt a 
helybeli egyesületi polg. leányiskola tanár
nőjét.

=  Iskolai ünnepély. Dec. 23-án d. 
u. 3 órakor tartotta ünnepélyét a helybeli 
elemi iskola kapcsolatosan az óvodákkal. 
Kiosztásra került egyúttal a szegénysorsú 
gyermekek számára a jószívű adakozók 
által adományo ott ruha. Hogy a kis óvo
dások játéka édes volt, mint maguk a pici 
játszók, az nagyon természetes, Az óvó
nők lelkiismeretségét dicséri a programm 
összeállítása, és pontos betaníttatása. Kü
lönösen édes volt a kis H i p p Mariska 
és a végtelenségig eleven és rugékony 
P a u 11 Robi olyan bátran járt kelt a 
színpadon mintha ott született volna mind 
a kettő. Az elemisták közül is valamennyi 
megállta helyét, gyerektől telhető derekas- 
sággal.

A szép programúiból az tűnik ki, 
amit már annyiszor dicsértünk elemi is
koláink magas nívója. Elmondhatjuk büsz
kén, hogy a község nem hiába költi pén
zét az iskoláira.

Külön kell azonban megemlékeznünk 
W e n n e r  Miklós igazgató buzgóságáról, 
amellyet mindenkor sok száz gyermeket 
ruház fel a karácsonyi ünnepekre. Hu
mánus szivének tanúsága ez.

— Uj év. Letűnt újból egy év. Nincs 
ezen semmi különös. Hiszen a teremtés 
ködbe vesző kezdetétől már annyiszor for
dult meg. Minden új esztendő, sok újat, 
sok változatosat hozott, csak egy maradt 
benne mindig a régi, egy húzódott át 
egyke évből a másikba, s ez az egy az 
emberi nyomorúság.

séges izomzat, a tiszta vér, nagy előny a 
„szép egyéniség“ kifejlesztésében; de 
mindenekelőtt kell hozzá jó lélek. Lélek, 
az erkölcsi világ energiának kifejlesztésé
re !

Az erkölcsi világnak energiái a gon
dolatok, az ideálok, a motívumok; ezek 
azok a mennyei hatalmak, melyek fölöt
tünk járnak, szemünkbe ragyognak s me
lyeknek erejét s szépségét át kell vinnünk 
önmagunkra. Mindenfelől környez a ter
mészet ereje s szépsége s minden buzdít, 
hogy alakítsuk ki magunkon az Isten gon
dolatait Rólunk is oly harmonikusan szé
pet gondolt az Isten mint a tenger kagy
lóitól, mint a mező virágairól, mint a lep
ke szárnyakról, mint a hársfa finom ága- 
zatu lombkoszorújáról; tehát értsük meg 
s szeressük meg s alakítsuk ki magunk
ban gondolatait. Aki az Isten gondolatai 
szerint alakul s az ő akaratát teljesíti, az 
minden tekintetben meg fogja ütni a mér
téket, föl fogja találni a szép fejlődésnek 
ótját s az élet értelmét.

Ezt az igazságot mi folyton hirdetjük, 
de a világ rá unt, mert nem gondolt a 
szavaknál semmit; esak mióta Tolstojtól 
hallja ugyanezt, azóta figyel s kezd hinni, 
hogy ez nem szó, hang. levegő, semmi, 
hanem „szellem és élet.“

Ezt a nyomorúságot nem sikerült ed
dig semmiféle üdvkivánatokkal visszaszo
rítani az ó évbe. Hiába küldjük százféle 
a 3 u. É K.-ot a nyomorúsig a cim alá 
rejtőzik és ki nem esik még a nyitott bo
rítékon sem. Csak egy az, ami elsegit ben
nünket a nyomor elöl, amit az öreg Syl- 
veszter estéjén harsogva dörög fülünkbe 
az egyház: a ha l á l .

Majdha elmúlik az egész világ ha 
elkövetkezik az az utolsó Sylveszter, amely 
után már nem következik többé új dátum 
hanem a tágas, a végtelenségbe nyúló, 
örök időtlenség, akkor eltűnt a nyomor. 
Csak ez az utolsó Sylveszter fojtja meg a 
nyomort.

Addig majd csak megleszünk vala
hogy a nyomorúsággal

=  A hazafias gondolkodású szerb. 
A hazafias gondolkodásnak szép példáját 
adta Lazarovics János, fateleptulajdonos 
Köztudomású, és elégé megsinylett dolog 
ugyanis, hogy közutainkat felsőbb parancs- 
meg kell csinálni közmunkával is. Lovat, 
kocsit és embert kellett a háztulajdonosok
nak kiállitaniok, vagy pedig embert, fuvást 
fizetniök. Lazarovits is kiállított, illetőleg 
kiküldött embert és diját fel nem vette, 
hanem felhatalmazta a községet, hogy 
a Vöröskeresztnek juttassa az összeget. 
Nem volt ugyan valami nagy az összeg, 
de azért elég nagy ahhoz, hogy a haza 
oltárán feláldoztassék. És főleg dicséren
dő, mert szerb ember adta.

=  Az uj virilisták. Imhol következnek 
Kevevára nagyközség gazdagjai, akik dú- 
dusan virulnak adójuk által, már akár 
duplán, akárcsak úgy szimplán: 1. Dr. 
Bartulov Gáspár 878*92 k. 2. Dr. Miron 
Jusztin 814*24 k. 3. Dr. Bogdanov Vazul 
788*76 k. 4. Theodorovics Vasul 762 k.
5. Dr. Jakabfy Ernő 703*60 k. 6. Dr. 
Abonyi Henrik 693*70 k. 7. Hübsch János 
654*56 k. 8. Lazarovics János 653*43 k.
9. Kuna Jenő 659‘80 10. Theodorovics 
György 554*44 11. Dr. Franki Sándor 
545.24 22. Hoffmann Henrik 538*99. 13. 
421*44 14. Bosnyakovics Vazul 543*48 
15. Kincstár 514*87 16. Paull Jáno; 507 
17. Gör. kol. szerb iskola alap 487*91 19. 
Graff György 478*29 20. Bunda Vazul 
437*98. Póttagok: Kokora Illés 421*31 Dr. 
Lekícs Illéz 410*82 Dr. Ghelner Jenő 
410*42 Nikolics János 403*82 Zsebsjha 
Mária 376*56 Egy egész érmádia. És még 
panaszkodjunk, hogy szegények vagyunk. 
Aki egyébként nem hiszi el, hogy ezek a 
gazdag virilisták, vagy aki kimaradt vol
na és szeret adót fizetni, az az obstinán 
találja a listát kifüggesztve január 1—5 -ig 
és aztán reklamálhat 5-től 20-ig.

=  Ünneprontás. A karácsonyi szá
mok egyre híznak. Az olvasó fejfájós neu- 
raszthéniával mered a papiróceánra, ön
vádat és csömört érez, hogy egy betűt se 
olvas, mint esyébkor. Mi értelme van 
ennek ? Másutt a minősséggel versenyez
nek a lapok, nálunk a mennyiséggel. 
Karácsonykor mindenki ir. Ekkor minden 
dilettáns megjelenik az irodalom bankett
jén, a versesdráma, a rozoga nőve.la, hek- 
tikás vers végre nyomdafestékhez jut. A 
színésznők sorban nyilatkoznak, melyik 
a kedvenc arckrémjük, a politikusok a 
szüzbeszédjükről nyilatkoznak, mindenkit 
meginterjúvolnak és mindenki nyilatkozik. 
Ez bizony ünneprontás. Már minden ötlet 
ki van merítve, Csak egy maradt, amelyre 
eddig — csdálatosképpen — nem jött rá 
magyar lapkiadó. Az, hogy karácsonykor 
is úgy jelenjék meg a lap, mint egyébkor.
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Ragyogó ötlet. Tessék megpróbálni. A la
pot biztosan elkapkodják. Hogyha valaki 
ezen a barbár és cifra szépünnepélyen 
egyszerű és nemes szalónruhában jelenik 
meg, mindenki csak őt fogja észrevenni.

=  Kereskedő ifjúság táncmulatsága. 
A kevevárai Kereskedői ifjúság Karácsony 
másnapján tartotta meg tánc mulatságát. 
A mulatságon igen vigak voltak kereske
dő legényeink kiknek olyan gyorsan telt 
az id N hogy észra sem vették, hogy reg
gel lett, mikor véget ért, mulatságuk, 
melyett a Magyar Király szállóban tartot
tak meg. Ez az utolsó mulatságuk az év
ben, ha még Sylveszter nem csapnak 
még egyet.

1234/912 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevevárai kir. járás
bíróságnak 1912 évi Sp. I. 722/2 évi sz. 
végzése következtében Dr. Miron Jusztin 
kevevárai lakos ügyvéd által képviselt 
Székelykevei lakos ellen 200 kor. s jár. 
erejéig 1912 évi deeember hó 6-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
és felülfoglalt és 750 kor. becsült következő 
ingóságok u. m .: kukorica és tehén nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járáseiróság 1912 - ik évi V. 1014/1 számú 
végzése folytán 200 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1912 évi Julius hó 11 napjától járó 
5°/0 kamatai és eddig összesen 78 korona 
67 92 fillérben biróilag már megállápitott 
költségek erejéig, alpeies Székelyk. leendő 
megtására 1918 évi Január hó 2 napjának 
d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az LX. t. c. 120 §. értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1912 évi dec. hó 23-én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó. 

749/1912 végr. szám.

749 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott l irósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102 § -a  értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kevtvirai kir. já
rásbíróságnak 1912 évi sz. végzése követ
keztében Dr. F nn 'd  Sándor ügyvéd által 
képviselt Fischer Ignác javára 1008 kor. 
54 f. s jár. erejéig 1912 évi nov. 19-én 
foganatosított kielégitéa végrehajtás utján 
le - és faliilfoglalt és 1800 k. becsült kö
vetkező ingóságok u. m .: kukorica és 
gazd. eszközök nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir 
járásbíróság 1912-ik évi 364/3 számú vég
zésé folytán 1008 kor. 54 f. tőkekövetelés 
®P™*U12 évi szeptember hó 7 napjától 
jaro 5 /0 kamatai és eddig összesen 204 
kor. 45 f. biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Az alsó rétben alperes szá
lasán leend) megtartására 1913 évi jan. 
hó 4 napj.d. e. 10 órája határidőül kitüze
tik es ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ir g5ságok az 1881 évi LX. t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize

tés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

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

Kevevára 1912 évi dec. hó 20 napján.
Guríts Laj. kir. bir. végrehajtó

T. ez.
Alulírott a kevevárai és vidéki tisztelt vevőimnek becses figyel

mébe ajánlom

=  teljesen újonnan felszerelt s modernül berendezett

könyvnyom dám at,
melyet tetemesen megnagyobbítva bocsátók t. rendelőim rendelkezésére.

Módomban áll tehát az e szakmába vágó mindennemű munkákat 
jutányos árak mellett pontosan és szépen előállítani.

Egyúttal a tisztelt vevők b. figyelmét fölhívom még könyvkötőt 
műhelyemre is, melyben a egszebb könyvkötő munkák, javítások elvál
laltalak s megelégedésükre szállíttatnak.

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel

Oberläuter Robertné.
00000000000000000090

nagy műkereskedésében szerzi be, értékes műtárgyak, Valódi brill.
ékszerek, modem csilláról!, valódi perzsa szőnyeget, ezüst és

china tárgyakat,
bámulatos olcsó, leszállított alkalmi szabott árak mellett vásárolhat.

Képkiállitás e hó 10-től. Szabad megtekintés
Temesvár-Belváros, Merczy-utca. Telefon 11-77.
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9117/1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat,
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkv. 

hatóság Dr. Ghelner Jenő kevevárai ügy
véd végrehajtatónak javára Miók Vazulne 
szül. Szibinác Milka kevevárai vég
rehajtást szenvedett ellen 301 kor. 25 fill, 
tőke ennek 1911 évi március hó 1-tol jaro 
6°/ -os kamata 123 kor. 50 f. eddigi meg
állapított valamint a még felmerülendő 
költségek neinkíilömben a csatlakozás ki
mondásával Dr. Franki Sándor javara 60 
kor. tőke ennek 1911 évi szept. ho 10-tol 
60/°-os kamata és 24 k. 80 f. költség Vis- 
nyicski István javára 207 kor. 25 f. tőke 
1911 évi január hó 3-íól járó 50/ -os ka
mata és 104 kor. 60 fill, költség, Dr. Bar- 
tulov Gáspár javára 85 kor. 65 fill, toké 
ennek 1912 évi május hó 17-től 50/° ka
mata és 31 kor. 80 f. költség kielégítésé 
végett az 1881 LX. t.-c. 144 és 146 §-ai 
alapján az alába körülírt ingatlanokra az 
árverést elrendeli és ennek feltételeit a 
a következőkben teszi közzé.

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehér
templomi kir. törvényszék területén fekvő 
Kevevára község 1406 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok:

A I. 720 hrsz. Kert a beltelekben 
135 n,-öl és 721 hrsz. Ház 901 őisz a ud
varral a beltelekben 348 n.-öl 836 korona 
becsárban.

Ezen ingatlanokra Szármes Jankáné 
szül. Drencsa Piáda javára bekebelezett 
élethosziglani haszonélvezeti jog a Miók 
Vazul javára bekebelezett lakhatási szol
galmi jog ezen árverés által nem érintetik.

Amennyiben a fenti ingatlanért a 
fenti szolgalmi jogot megelőző tehertételek 
fedezésére szükséges és ezennel 2700 k. 
illetve utóbi lakhatási jogot megelőző ez
ennel 4000 kor. megállapított vételár meg 
nem igértetnék az árverés nyomban ha
tálytalanná vali < s a fenti ingatlan az 
1881 évi LX. t.-c. 163 §-a értelmében a 
fenti szolgalmi jogok nélkül fognak nyom
ban elárvereztetni.

2. Ezen nyilvános árverés Kevevára 
községházánál 1913 évi január hö 17-ik 
napjai ak d. u. 3 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi hivatalban mint Kevevára köz
ségházánál a hivatalos órák alatt bárki 
árverés által megtekinthetők.

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

íngatlanoka kikiáltási áron alul is elfognak 
adatni, azonban kikiáltásiéi* kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem fognak eladatni.

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10 0/°-át készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez leteni.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
igéit ár megfelelő vagyis 10u/° ra kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kivtil hagyásával és 
kizárásával az árverés nyomban foly tatódik.

Vevő köteles a vételárat 2 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedése után számított 15 nap 
alatt a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet után az árverés napjától járó 
5°/o kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

7. 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- „

8. A tulajdonjog a vételár es kama
tainak teljes lefizetése után jogerőre java
ra hivatalból bekebeleztetni.

Kevevárán 1912 nov. évi hó 29- én. 
Hajdú s. k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.
Dinusz János, kir telekkönyvvezető.

Brock Illés és Fiai
Kevevára.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kádárka, Risling Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Q -fehér.)

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

„ KEVE VÁRA, “ 1912. január 1.
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:___ ____Viszontelárusitók jól fizetve, n z n ^ z n i n

Könyvkötői műhelyemben
mindenféle e s z a k m á b a  
vágó munkálatok a l e g 
n a g y o b b  szakértelem

mel elkészíttetnek.

Oberläuter Róbertné.

T a n о n c
---• — felvétetik =■■—.....

Az Oberlauter-féle
könyvnyomdában.

L e h r l i n g
wird aufgenommen

in der Oberläuter’sche
Buchdruckerei.

Nyomatott Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


