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Nincs is szebb gondolata a ke
reszténységnek, mint a feltámadás 
gondolata. Feltörni a sötétből; feltör
ni a boldogulás magaslataira, nem 
nyugodni az alacsony tájakon; csú
csok felé szárnyalni újratámadt 
energiával: ilyen a feltámadott glo
rias Mesternek beszédes példája.

Pedig Istenem, de sok ember 
gubbaszt a szellemi és erkölcsi éj 
sötét, dantei árnyai alatt! Le van 
pecsételve ennek az obskuritásnak 
portája, mint Krisztus sírja volt. A 
butaság rajta a pecsételt kő. Valami 
angyalnak kellene az Egekből alá- 
szállnia, és elhengeritenie a köve' 
hogy az ember új életre támadhasso .

De szóljunk egy kicsit családi 
sabb hangon, beszéljünk haza egy 
kicsit.

Ébred, támad az élet, a termé
szet. Zeng a mosolygós ég a mada
rak vig, csengő dalaitól. A messzibe 
zúgó harangok is feltámadásról sza
valnak. Csak mi, csak ez az ország 
— úgy látszik nem akarja érteni a 
feltámadás szertezúgó harsány szó
zatát. Nem, hiszen akarna feltámadni, 
csak a pecsétes kő nagyon — de

nagyon súlyosan nehezedik tespedt 
testére.

Nehéz e kő, mert százados el
fogult tradíciók teszik. Krisztus an
gyala félrelökte a követ, hogy a Mes
ter kikeljen a sírból. Nekünk is fél
re kell löknünk a múltat, amennyiben 
nem felel meg a modern, egyenlően 
szabad, mindenütt kulturális életnek. 
Ha korzóra megyek, nem húzok fe
kete ruhámhoz bocskort, ha haladni 
akarok a korral, nem maradok er- 
délyies dsentriskedő makacssággal 
elveimmel, elfogultságommal a múlt
ban. Nekitámadok az új életnek. 
Mert a mai magyar kultúra, bár ta
gadhatatlan, hogy lendül, de reá ne
hezedik a múltból épen az, amit rég 
el kellett volna lökni: elfogultság, 
gőg, nagyzolás, történetieskedés. Ha
lad a kultúránk, de mert a múlt köve: 
alól kell kibújnia, mint a kúszó» 
repkények: azért oly lassú a hala
dása.

Feltámadás! Várjuk hajnalodat 
repeső vággyal. Hozd Husvét, a fel
támadást minden téren — magyar 
hazánkra, ne kússzunk csigamódra.

^ F e l t á m a d á s .
■ J  Berkes József.

j^gV^A keresztény világ legfontosabb 
s egyben a legdiadalmasabb ünnepe 
a húsvét. Pecsétje az újszövetségi 
revelátiónak. Húsvét nélkül merő 
emberi theória volna a kristianizmus. 
Gerinctelen és változó, mint egyéb 
pusztán emberi ideológiák.

Ha Krisztus fel nem támad, úgy 
a kereszténységnek nincsen isteni 
bázisa, úgy akkor ép olyan labilis, 
mint akár a fetisizmus bármely ala
csony fajtája.

De Krisztus, búsvét hajnalával 
új életre kelt, diadalt aratva az enyé
szet felett. Es győzni a halál felett, 
önerővel felülemelkedni a győzhetet
len felett, ez emberinél valamivel 
szubtilisebb vonás, mert ez egyedül 
Istennek áll hatalmában, annak „ki 
ronthat, teremthet száz világod vil
lámló szeme egyetlen sugarával.

Mikor a liliomos, rózsás illatú 
keleti hajnalon előtűnt orientális 
pompájában a nap, akkor gördült el 
Krisztus sírjának lepecsételt köve és 
ő az Élet, új életre támadt.

T Á R C A .

Öreg apó ballag . . .
öreg apó ballítg az út szélen,
Meglátszik az öregség szegényen.
Uömyedt vállát ezüst haj takarja,
Meg - meginog a lába alatta.
Lassan halad s kalapját levéve 
Fel - felnéz a bárányfelhős égre. .
Jóságos arc, bánatos tekintet,
Hozzá lépek, dicsérve az Istent. 
Megkérdezem honnan s merre m é ly e i?  
Könny gyülemlik réveteg szemében ;
A küdmönét elfordítja róla :
Koporsót visz hóna alá fogva.
„Ifjú Uram ! a városba voltam, 
Unokámnak h a j! mit vásároltam.
Oly nehéz volt, higyje el megvennem,
De nehezebb lesz öt bele tennem“
Elhal a szó, csak vonaglik ajka,
Megesik a szivein, lelkem rajta.

*  **
Öreg apó baling az út szélen.
Könnye csillan réveteg szemében.
Megtört lelkét mázsás súlylyal nyomja. 
Unokája kicsi koporsója.

Dr. Rédiyer Aladár.

I W l i P «  Тп7«Р?-11Рк n Kaszinó társasvacsorá- D e i K é s  «JOZSei п е к  j^n elmondott beszéde.

Valamikor, nem is olyan nagyon ré
gen, akkor, amikor még, mint a kalocsai 
jezsuiták növendéke, ennek az ősrégi al
földi városkának utcáit társaimmal diáko- 
san vig örömmel róttam, akkor történt, 
hogy sokszor találkoztunk egy öreg jósá
gos arcú, ezüstös fürtű bácsival. 48-as 
bácsinak hívtuk. És ő a tisztes veterán 
honvéd, regélt - regélt nekünk csuda dol
gokat. Folyt a szó ajkáról édesen és lel
kesen, mint a zsoltáros Dávid ajkairól 
Jehova örök himnuszai, ragyogtak agg 
szemei tűzpirosán, mint a leáldozó fejedel
mi nap, kipirult csatákat látott ráncos arca, 
mint a feslő rózsa, ha csókot tapasztott 
reá a játszi tavaszi napsugár.

Regélt az agg próféta egy dalnokról, 
kinek „lelke börtönéből szabadult sas“, 
mesélt egy lantosról, akinek keblét ket
tős szerelem hevitette : a hon  á l d o t t  
s z e r e l me ,  s a „ v i l á g s z a b a d s á g “ 
m i n d e n e k e t  á t f o g ó  s z e r e l me .  El
regélte büszkén, hogy ő volt az, ki Pető

finek, — mert Petőfi, e lelkes, könnyektől 
magasztalt dalnok és bűbájos lantos — 
két legszebb dalát: „a Talpra magyar-t“, 
és az „Egy gondolat bánt engemet“ című 
ditirámbot először kiszedte.

Ez az agg 48-as bácsi, Ma l a i i n  
Antal, az ősi Häckenast nyomda vezetője.

Mélyen tisztelt Uraim!
A „48-as bácsi“ büszkén mesélte, élte 

legboldogabb percének tartotta, hogy őt 
érte a szerencse a magyar história e két 
legékesebb, legzengzetesebb, legigazibb da
lát kiszedhetni.

S mi, akik ma összesereglettünk, 
hogy a 48-as, koszorús, b ibéros nagy id ")- 
két megünnepeljük, mit tehetnénk méltób
bat, minthogy e két lángoló dal tempera
mentumos szárnyalásával felcsapunk abba 
a magasan magasztos szférába, ahol a 
honszerelem és a világszabadság szerelme 
lobog.

I.) Uraim! Szeretni a hont, magasz
tos érzelem. Szeretni, azt a rögöt, „hol 
bölcsőnk ringott“, ahol édes jó anyánk 
szeretve üldögélt, mesélve nekünk, a gü-



A „Ke ve vára“ igen tisztelt olva
sóinak és jóakaróinak Boldog hns- 

véti ünnepeket kíván.
Szerkesztőség.

2. oldal._______ _ _ _________ _

Március 15.
A március 15 iki ünnepélyek, mint 

az utóbbi években mindig, úgy a jelenben 
is fényesen sikerültek. Ez annál nagyobb 
jelentőségű dolog, mert nemzetiségi vidé- j 
ken, ahol a magyar anyanyelvű polgár j 
alig 10 %-át teszi a lakosságnak, igazán | 
minden izében ennyire magyar érzéssel és j 
lelkesedéssel ünnepelni egy ilyen évfor- i 
dűlőt, azt hiszem igazán ritkaság. Itt Ke- ! 
vevárán, ahol még 10-15 évvel ezelőtt a 
magyar szó még a fehér hollónál is rit
kább volt, itt szerb, román és német gyer
mekek ajkáról halljuk égbeszállani a ma
gyarok legnagyobb, legszentebb szózatát 
a: „Talpra magyart!“ S örömmel látjuk, 
mint örül, mint tapsol igazi lelkesedéssel a 
nemzetiségi hallgatóság, s mily megelége
déssel konstatálja a jelenlevő szülő: „Az 
én gyermekem már magyarul is tud!“ — 
Nagy szó, nagy dolog ez! M°rt aki ezt a 
vidéket nem ismerte, aki nem tudta, hogy 
milyen migyargyülölő nép lakott erre va
lamikor, aki nem ismerte azokat a nehéz
ségeket amelyeken keresztül az az egy
két magyar kulturharcos hatolt, inig az uj 
generáció és a gyermekek szivében a ma
gyar haza, a magyar nyelv iránti érzést 
és szeretet fel tudta kelteni és bele tudta 
oltani, az talán kevéssé tud lelkesedni 
és örülni annak, aminek ma azok örülnek 
akik active, vagy legalább is, mint érdek
lődők vagy támogatók — passive, látták 
és ismerték a magyar kultúra itteni har- 1

gyögő picikéknek az Óperenciás tengerről, 
a Tündér Iluskáról, szeretni azt a földet, 
ahol szorgos apánk szomorúfüzes sirdomb- 
ja düledezik, mondják Uraim, nem magasz
tos érzelem ez?

Szeretni egy szép hazát ,  magasz
tos érzelem. Te csicsergő fecskemadár, te, 
aki világokat szárnyalsz keresztül, te ki 
láttad a Dél buja világát, mondd, nem 
magasztos- e szeretni a magyar hazát. Te 
tudod, hogy a magyar haza bokréta Isten 
kalapján, te láttad, hogy fenyőillatos Kár
pátok koszorúzzák, négy ezüstös folyam 
futja me& aranykalászos róna a palástja
— kiáltsd hát Petőfivel „Talpra magyar“
— ne tesped j, szeresd e tündéri szép hazát.

Avagy Te száraz historikus, ki oku- 
láriumos pislákoló szemeiddel böngészted 
e haza múltját, Te ki olvastál a hon
szerző Árpád nagy tetteiről, ki olvastad a 
honalapító István szerető alkotmányos tör
vényeit, ki hallottad a máriás László 
büszke fringiáit csengeni, ki láttad a tö
rökverő Kinizsit és a Nándornál küzdő hős 
oroszlánt, Hunyadit: mond egy ily fiákban I 
dús haza, rászolgált- e arra, hogy dalos 
Petőfijével kiáltsuk fiai felé: „Talpra ma
gyar“ szeresd e nagy, eseményekkel gaz
dag hont!

Uraim! Talpra, szeressük hazánkat!
Ez ime, az a magasan magasztos 

szféra, ahová a szárnyaló „Talpra magyar“ 
ragad minként, s amelyet az én öreg 48-as 
bácsim szedett.

И.) „Világszabadság“ ez Petőfinek 
második szerelme. Teljes ember csak az, ki 
mint a kőszálak büszke királya, független 
és szabad és mások függetlenségét is ép

„ KEVEVÁR A.“

cosainak igazán nehéz küzdelmeit.
Az ünnepélyek sorát a helybeli all. 

polgári fiú és egyesületi polgári leányis
kola együttes ünnepélye nyitotta meg 
pénteken 14-én este fél 6 órakor. Az ün
nepélyen megjelent volt Kevevára polgár
ságának és intelligenciájának színe java, s 
a Hoffmann szálloda nagyterme alig volt 
képes befogadni az ünneplő közönséget. 
Az ünnepély minden száma óriási lelke
sedést kellett, különösen Gy u l a i  László 
tanár ünnepibeszéde, Né me dy  Ella igaz
gatónő szavalata és Gy ö n g y ö s  Paula 
tanárnő és Lá n g  János igazgató négyke
zese arattak nagy sikert. Kiemelendő ezen
kívül a műsorból a Petőfi költeményei c. 
színdarab, melynek előadása a legpre- 
cisebb volt, s amelynek betanítása a ta
nári karnak igazán sok munkát adhatott. 
A szépen sikerült énekszámok betanítása 
Gyul a i  László tanár érdeme.

Szombaton 15-én d. e. 9 órakor ma
gyar nyelvű ünnepi Istentisztelet volt a 
hatóságok képviselői és az iskolák rész
vételével, majd 10 órakor a községi is
kolák együttes ünnepélye szintén a Hoff
mann szálló nagy termében, melyet ezút
tal teljesen megtöltött az érdeklődő pub
likum. Az ünnepélynek — melynek ren
dezése a tanítói karnak nem kis munkát 
adott — minden egyes száma óriási tet
szést aratott. A kis óvodások versecskéi 
ép olyan nagy hatást keltettek, mint a 
kis honvédők c. gyermekszinmű, melynek 
toborzóját meg is kellett ismételni. Nagy 
hatást keltett F u c h s  Jakab tanító ünne
pi beszéde, az egyes énekszámok és sza
valatok is. Az ünneplő közönség az ün
nepély végén még percekig tapsolt és 
tombolt, úgyhogy a toborzót újból kellett 
megismételni.

Kaszinónk az idén és mint minden

úgy szereti és becsüli, mint a drága sajátját. 
Ha szabadságról van szó, nincs semmine
mű különbség ember és ember között. 
Nincs akkor ügyvéd és pap, nincs magyar 
vagy német, talián vagy török: akkor csak 
egy van: egyaránt szabadnak lenni.

Szabad, egyenlő világ: e z P e t ő f i  
s ze r e l me .  Ha hordom az állam súlyos 
terheit roskadó vállaimon, ha bár mint 
kőfaragó munkás faragom is jövendő kul
túrájának emlékoszlopait, ha bár, mint 
koszos szénbányász is fütöm kultúrájának 
zakatoló gépeit és ha még kultúr gyárai
nak kéményét is kotrom: szabadságot, jo
got, társadalmi aequalitást, vagy akár 
egyenlő demokratikus válás .tó jogot követe
lek. Így követeli Petőfi ditirámbja, ezért 
a szabadságért volt kész elviselni, hogy 
akár a „fújó paripák“ patkói gázoljak 
holtra.

Uraim! Ide ragad minket március 
szelleme, s az a két dal holt betűivel, me
lyeket Malatin bácsi szedett.

Igen, honszerelem és világ szabad- 
ság — ezek a március zengő szózatai.

Mi itt ünnepelni jöttünk össze, ün
nepelni hazánkat. És én, mint közös ün
neplésünk Kaszinónk által megbízott tolmá
csa: emelem poharam a haza boldogulásá
ra, jövő demokratikus kultúrájára!

S végezetül óh hazám Petőfivel, dal
nokoddal zengem:

És elmegyek hol híveid:
Pohárt emelve,
A sorstól új fényt esdenek 
Szent életedre:
S kihajtom egy cseppig borát 
A telt üvegnek.

1913. március 23.

évben társasvacsora keretében ünnepelte 
meg március idusát. Az ünnepi szónok 
Berkes József, r. k. hitoktató volt. Lelkes, 
gyújtó beszédet tartott, viharos taps volt 
beszédjének megérdemelt honorálása.

Székelykeve mindig szépen szokta 
megülni a márciusi szabadság ünnepet. 
Beszédek, szavalatok, énekek hangzanak 
el a szabad ég alatt, egyaránt lelkesítve az 
összesereglett magyarokat. Az ünnepély 
lefolyása a következő volt: 1. Márczius 
14-én este 7 órakor fáklyás körmenet 
zeneszó mellett volt. Kiindulás a község
házától volt a Nagy-, Kubini-, Bonnás és 
Fő - utca érintésével volt visszatérés a 
kiindulás helyére. 2. Márczius 15 - én reg
gel 5 órakor 3 taraczklövés és a tűzoltó
ság riadója jelezte a nagy nap beköszön
tését. 3. Délelőtt 9 órakor isteni tisztelet, 
tartotta Schelling József úr, róm. kath. 
lelkész. 4. Délelőtt 10 órakor a tanulóif
júság iskolai ünnepélye az V — VI fiúosz
tály tantermében. 5. Délután 2 órakor ku- 
rucznótákat tárogatón a templomtornyá
ból játszta: Csoboth Ferenci úr. 6. Fél 
3 - kor felvonultak a körök, testületek, 
egyletek saját zászlójuk alatt a Temlom- 
térre, az ünnepély tulajdonképeni színhe
lyére. 7. 4 órakor „Hymnus“ énekelte az 
ünneplő közönség. 8. Megnyitóbeszéd, 
tartotta Fénya Károly úr, közs. biró. 9. 
Ünnepi beszéd, tartotta : Szabadka Gyula 
úr áll. isk. igazgató. 10. „Nemzeti dal“ 
Petőfi S.-tól, szavalta : Barabás Ferencz úr. 
11. „Nemzeti dal.“ Énekelte a tanulóifjú
ság. 12. „A nemzethez.“ Költemény Pető
fi Sándortól, szavalte: Galambos Leó úr. 
13. Alkalmi beszéd, tartotta: Frey János 
úr, áll. tanító. 14. „Nemzeti induló.“ Éne
kelte a tanulóifjúság. 15. „A magyar nép“ 
költemény Petőfi S.-tól, szavalta: Fe.iir 
Sándor úr. 16. Záróbeszéd, tartotta: Lá
zár János úr, a függetlenségi 48 - as kör 
elnöke. 18. „Szózat.“ Énekelte az ünnep
lő közönség. Este 8 órakor társasvacsora 
volt a „Függetlenségi és 48 - as kör“ és 
az „Olvasó- és Gazdakör“ helyiségeiben. 
A programm végén általános óhajra még 
Gyulai László p. isk. tan. és Berkes József 
kevevárai r. k. káplán beszéltek, lelkesen 
és tüzesen.

Homokoson, Kevepallóson és járá
sunk többi községében is méltóan ünne
pelték meg a nagy napot. ■

HI RE K.
Fényképek.

Végig megyek tavasziasan derűs vá
sárunkon.Istenkém, mennyimindenféle. Alig 
igazodom el a sok jószágon. Mindenki túl 
akar adni áruján. Kinálgatja ökrét, lovát, 
amott régi meg új kocsik, mind eladók. 
Szépen befestve, zöld, piros,- az ember 
lelke örül nekik. Ki kell választani egyet, 
két szép feketeszőrű vagy pej ló, ezüst- 
veretű szerszám, kész a fogat’. Lehet szá
guldozni bele a végtelenségbe . . . Men
nyi fejtis tehén adja a szép fehér hami
sítatlan tejet, a jóságos természet áldását. 
A sok koca jókedvűen túrja a földet, felém 
röfögnek, kinálgatgatják önmagukat,- de 
jó volna párát kihizlalni. Jön a kemény 
zord tél az ember el van látva. Még csak 
meleg gúnya kell, ott a sátor árulják, csak 
ki kell választani. Van szép csikós nadrág 
bársony laibli, sok ezüst góbibbal. Nézege
tik az egyiket, ezen több a gomb, erre 
alkusznak. Az enged két hatost, a másik 
ad rá kettőtt kész a vásár. Most még csak 
csizma kell, szép ráncos, karcsú formájú.
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Odébb a sátor, meg van és-most már meg
lehet inni az áldomást, hogy sokáig tart
son.

A sok csecse - becse, asszony por
téka, sok gyerek játék. Mind eladó. Kí
nálja erősen a vásáron a tót. Minden 
darab nóc, csak nóc krajcár. Tessék venni. 
Van itt ló, ustor, pántlika, puska, ágyú, 
zenélő - óra, valódi ezüst óra - minden da
rab nóc.

Nekem nem kell semmi. Járkálok az 
emberek között, nézem őket, milyen bol
dogok, hogy örülnek mindennek. Édes 
Istenkém, hol vannak bo dog gyermek — 
éveim, mikor legfőbb vágyam egy szép 
f a r k ú ,  fehér ló volt-és egy huszár csákó.
A naiv gyerekéveknek még vannak kie
légítetlen vágyai. A kultúra elront mindent, 
még a gyermekáhnokat is. — Elrabolja az 
emberiség örömteljes gyermekéveit. El
kényeztetett, megadott mindent - most 
már nem tudunk semminek sem örülni.

— Ag. ev. istentisztelet. Holnap 
húsvéthétfőn délután 2 órakor a helybeli 
áll. polg. fiúiskolában úrvacsorával egybe
kötött istentisztelet lesz, amelyen Wallra- 
benstein Jakab hoinokosi lelkész mond 
beszédet.

--  Helyettesítés. L á n g  János polg. 
isk. igazgató távolléte alatt az igazgatói 
teendőket R a j c s á n у i Ernő tanár látja el.

— Előléptetés. A vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter R a j c s á n y i  Ernő helyb.
áll. polg. isk. tanárt а X - ik fizetési osz

tály második fokozatába léptette e’ő. A 
nagyobb fizetésről és kiutalványozásáról 
szó ó értesítést nevezett tanár f. hó 6-án 
megkapta.

— A  „Kevevárai Dalkör“ estélye. 
Húsvét hétfőjén este 8 órakor tartja a 
„Kevevárai Dalkör“ hangversenyét, mely 
az óriási érdeklődés után Ítélve fényesen 
fog sikerülni. A Dalkör minden igyekezete 
odairányul, hogy azt a bizalmat, mellyel 
hálás kevevárai közönsége eddig megtisz
telte, továbbra is kiérdemelje. A Dalkör 
estélyének rendezőgárdája folytonos per
ui menciában, s azon van, hogy a közön
ség legmesszebbmenő követelményeinek 
is megfelelhessen és annak egy felejthe
tetlen estét szerezem

— Gyászeset. Markovits Katinka, 
Markovics Mis i helybeli polgár leánya, 
Markovits János köztiszteletben álló volt 
helybeli kereskedő nővére, hosszas szen
vedés után 19 - én d. e. jobblétre szende 
rült. R. I. P. .

— Villanyvilágításunk ügye. Villany
világításunk a megvalósulás stádiuma felé 
közeleg. Az eddigi fagyok folytán a gyár 
vezetősége a megfelelő ciszternákat nem 
tudta elkészíteni. De a jelenlegi tavaszias 
idő most megfelelő, s a szükséges vízme
dencék már rövid időn belül alighanem 
meg is lesznek, s Kevevárán — bár talán 
ennyi hitegetés után lehetetlennek is lás
sák — 10-14 nap múlva kígyóinak a 
villanylámpák és lesz korzó, nappali vilá
gosság. Mindezek mellett azonban feltét
lenül helytelenítenünk kell, hogy a vasút 
felé vezető két úton a homokbálványosi 
és a Baross - utón a lámpások nagyon is 
messze esnek egymástól és mindegyik 
utcában legalább még egy 15 - 20 világító
testre volna szükség. No de idővel azt 
hiszem meg lesz az is. Örüljünk, hogy már 
eddig vagyunk.

— Megnyílt a hajózás. A M. F. T.
R. hajózási vállalat márc. 10 - e óta hajó
járatait a Dunán újból megnyitotta. A sze
mélyhajók és a teherhajók is a régi rend

ben közlekednek.
=  Harmadik vonat beállítása. Mint

értesülünk, Kevevára és környékének egy 
régi óhaja fog május hó elején megvaló
sulni. A Kevevára - verseczi vonalon egy 
3-ik vonat lesz beállítva, amely Versecz- 
ről reggeli 5 óra tájban indul és nyolcz 
órakor érkezik Kevevárára. D. e. 10 óra 
körül pedig indul Keveváráról ésVerseczen 
csatlakozik egy akkor újonnan beállítan
dó Báziás-Budapesti gyorsvonathoz. Ezen az 
uj renden csak annyi kifogásolni való volna, 
hogy a raggeli vonat egy kissé későn ér 
Kevevárára, amennyiben legalább 7 órára 
kellene ideérkeznie, hogy a vidékiek még 
a piacokra jöhessenek.

— Lopás. Már-már azt gondoltuk, 
hogy eltérően az előzőévi vásároktól, az 
idei vásár semmiféle incidens nélkül folyt 
le. Mint azonban az utolsó pillanatban ér
tesülünk, ebben a hiedelmünkben csalód
tunk, amennyiben a régi tradíciókhoz 
híven, a mostani vásár sem múlott el 
incidens nélkül. A dolog nem nagy ugyan, 
egészen hétköznapi. Egy élelmes csirke
fogó Kl e m m Keresztély helybeli keres
kedő zsebéből 190 koronát emelt el és 
nyomtalanul elpárolgott. Az élelmes tol
vajt keresi a rendőrség.

— Sorozások. A helybeli sorozások 
f. hó 17. 18 és 19-én fo'ytak le a Magyar 
király szál ódában Theodorovics György el
nöklete alatt. 643 állitásköteles közül meg
jelent 480. Ezek közül besoroztalott 148 
tényleges szo'gálatra, 12 póttartalékba, 2 
segédszo’gálatra és 1 e. é. önkéntes. Visz- 
szavettetett 222 és fegyverképtelen vo'.t86. 
Az eredmény, ha nem is szomorú, de 
mindeneseire nem a legjobb fényt veti 
ifjúságunk testi és egészségi állapotára.

Vásár. Ami ritkaság, az időjárás 
az itteni tavaszi vásárt az idén megkí
mélte. Szép ve ‘ötényes napok, tavaszi 
időjárás kedveztek a vásárosoknak. Volt 
is forgalom bőven. Ennyi disznót, lova1 
és szarvasmarhát még ritkán hajtottak fo 
kevevárai vásárra. Sajnos azonban az ídé.. 
hiába volt forgalom. A pénzhiány a rend
kívül olcsó árak mellett is nagyon érezhető 
vö t, s a vásárlási kedv sem volt valami 
nagy, úgyhogy dacára a nagy felhajtás
nak, a vásárt nem valami sikeresnek 
mondhatjuk.

S t e c k e n p f e r d
l i l iom te j  s z a p p a n

elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárak ban, D.oge- 
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

Zsurzsován Brankó delibláti lakos ellen a 
fehértemplomi kir. törvényszéknek terüle
tén fekvő Deliblát községben és a deli
bláti 11/529 (VÍI/143 693 és 1041) lapsz. 
tlkvben felvett:

39 hrsz. 123 slb, hat 1 800 n.-öl I.
o. szántó 7;j része 132 korona becsárban.

39 hrsz. 193 stb. hat 1 800 n.-öl I. 
o. szántó V3 része 132 korona becsárban.

39 hrsz. 40 stb. hat 1 800 n.-öl II. 
o. szántó Ya része 121 korona becsárban.

39 hrsz. 233 stb. hat. 1 800 n.-öl II. 
o. szántó l/a része 297 korona becsárban.

39 hrsz. Riedt stb. hat 1 400 n.-öl III. 
o. szántó Ve része 127 korona becsárban.

39 hrsz. 290 stb. hat. 1 400 n.-öl I. 
o. szántó 7a része 165 korona becsárban, 
mint az utóajánlattevő által Ígért Összeg
ben árverést Zsurzsován Dusán delibláti 
lakos utóajánlata következtében elrendeli 
és ezt valamint ennek feltételeit ezennel 
közhírré teszi.

A nyilvános árverés Deliblát köz
ségházánál 1913 évi március hó 29 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mint Deliblát község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % -át ké sz
pénzben vagy ovadékékpes é.ticé papír ban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tetetik az ingatlanok 
az utcajánlaltevő által megvettnec nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet igórő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 1 0 0/ o ~ r a  kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával 
és kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az ujabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt a.-; 
árverés jogerőre emelkerés.Uől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptói 
számított 45 nap alatt mindé íegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.
Kevevárán 1912 évi február hó 12-én 

Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

A keuevárai hajóállomásnál, 
a Dunaparion Sewö korcsmái 

üzletem leltárostul eladó.
Bunda N. Vazul

tulajdonos.



446 913 tlkvi szám.

Árversi hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. járásbíróság mi 

tlkvi hatóság Dr. Kremling Lajos fehé 
templomi ügyvéd által képviselt Fehé 
templomi Népbank végrehajtatónak Fi 
povics Száva homokosi lakos végrehajtó 
szenvedett ellen 300 kor. tőke ennek 191 
évi június hó 30 napjától járó 8 % - os 
mata 114 kor. ЗЭ fill, eddigi ezúttal 19 1 
megállapított valamint a még felmerüld 
dő költségek kielégítése végett az 188 
évi LX. t. ez. 144. és. 146 §§ - ai alapja 
az alább körülirt ingatlanokra az árveréí 
elrendeli s annak feltételeit a következőd 
ben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtatnak a fehéi 
templomi kir. törvényszék területén fekv 
Homokos község 1775 sz. betétben felvet 
következő ingatlanok:

1. 859 hrsz. Ház 163 őisz. a udvar 
ral a beltelekben 157 n.-öl és 860 hrsz 
Kert a beltelekben 260 n.-öl 976 korom 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Hoinoko: 
községházánál 1913 évi április hó í 
napjának d. e. 9 órakor fog inegtartan 
jelen árverési feltételek melyek úgy í 
tlkvi. hivatalban mint Homokos község
házánál a hivatalos órák aliatt bárki által 
megtekinthetők.

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

ingatlanok a kikiáltási áron alól is elfog
nak adatni azonban a kikiáltási ár kéthar
madánál alacsonyabb áron nem fognak 
eladatni.

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

6. A legtöbbet ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénz az általa 
ígért ár megfelelő 10%-ra kiegészíteni ha 
eme kötelezettségének eleget nem tesz 
ígérete ügyeimen kivül hagyásával és ki
zárásával az árverés folytatódik.

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

7. Vevő köteles eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetéket viselni és az ingatlan 
birtokába az árverés jogerőre emelkedé
sekor lép.

8. A tulajdonjog a vételár és kama
tainak teljes lefizetése után fog vevő ja
vára 1 ivatalból bekebeleztetni.

Kevevára 1913 évi jan. hó 21 - én 
Hajdú János, s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.

108/913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírok bírósági végrehajtó az 1881. 

!!У , . § ' a értelmében ezennel
közhírre teszi, hogy a fehértemplomi kir. 
törvényszéknek 1913. évi 67/4 számú vég
ese  kovetkeztébeh Dr. Bogdánov Vásza 
kevevárai ügyvéd által képviselt Bőgő- 
>zavlyeviks Zsófia homokbálvftnvosi lakos

4. oldal. ______

Nyomatott Oberläuter - féle könyvnyomdában. Kevevára.

javára 4000 k. s jár. erejéig 1913 évi jan. ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
hó 13-án foganatosított kielégítési vegr. *  T )  _  —— — ®
utján lefoglalt és 1110 kor. becsült ко- ■ ---------  D  U  l  О 1 .  ~~ = ■
vetkező ingóságok u. m. bolti árucikkek и  Ц
és állványok nyilvános árverésen eladatnak, ц  Dacára a rossz pénzviszonyoknak, щ 

Mely árverésnek a kevevárai kir. ^  abban a helyzetben vagyok, hogy щ

S S ta ff íly tá n 14000 к / tőkekövetelésen- ■  mindennemű bútort ebédlő, háló, úri- ■  
nek 1912 évi deczember hó 1 napjától ■ szoba, szalon, kastély, szanatórium ■ 
járó 6% kamatai 1/3% váltódij és eddig щ  és penzió-berendezést ■
összesen 315 kor. 41 fillérben biróilag -  .  ̂ . щ
már megállapított, költségek erejéig, 3 1В(]В10Пу086ии IIZBlBSI B
alperes h o m o k b á l v á n y o s i  1 а к á- foltótűlok mnllott m
sán leendő megtartására 1913 évi március ■  IuIIgIuIgK IIIoIIgII m
hő 29 napj. d. u. 3 órája határidőül kitüze- ■  szálmhatok. Kérjen ingyen prospekt. B 
tik es ahhoz a venni szándékozok ezennel ц  F 1 Щ
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ^  Kroh lakásberendező, Budapest, g  

érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. ív. Váczi-utca 8|v. — ■ 1
107 és 108 §-ai érteimében készpénzfize- ■ Nem bankhitel, Váltó nem kell. _
tés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség И ■
esetén becsáron alul is elfognak adatni. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Я В Ш S3 ■  И ■ 

Amennyiben az elárverezendő ingó- e ” '
súgókat mások is le - és felülfoglaltatták R Г Л P ■ V j I Л n  n o  f j n i
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, D l U u l i  I I I U U Ü U  Г I ű  I
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120 §,
értelmében ezek javára is elrendeltetik К 6  V G V Ú Г H.

Kevevára 1913 évi márc.hó 17 napján. K ivá,ó m in őségű  fajborok  raktáron  
Orsó Janos, kir. bír. végrehajtó. „ °

К я п я г к я .  m s h n o *  K r p n n i

„ KEVEVÁRA. “ _________________________ 1913. március 23.

Kawa - Sántái - Kapszulák kitűnő szer húgycsőfolyás, kankő, here- I
** г lob, hólyaghurut és idült fehérfolyás

:: :: ellen. Meglepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona. :: ::

Dr. Boita - Injekció ?zzel eSyideju,eK használva. Orvosilag ajánlva. 1
 ̂  ̂ üveg 1 kor. 60 fillér; ehhez egy fecskendező fér-

::  ̂ :: fiáknak vagy nőknek 1 kor. 50 fillér. Eredményért kezesség. :. ::
Universal - Fluid ^ “'múlhatatlan hatású testszaggatásoknál, reuma-,csuz-, 

tej-, fogfájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üvegcse 
::e :: :: 40 1 nagy üveg 1 kor. 50 fillér. :: ::

5kribanek К. M . gyógyszertára a „Kereszt“-hez, Temesvár. 
:s E r z s é b e t v á r o s .  ХП1., H u n t  a d l - u t  3 6. ::

—— —— —  Viszontelárusitók jól fizetve.

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

Olaszországi szegfű
és különböző színű rózsa 

vasárnaponkint
Nikolics Miklós ftíszerkereskedsben

olcsó áron kapható.



1562 - 1563/913 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A kevevárai kir. jbiróság mint tlkvi. 

hatóság kisk. Szapundzsia Dobra homok
bálványosi lakos javára 168 k. 90 fill, tő- 
ke s jár. és még felmerülendő költségek 
kielégítése végett az 1881. LX. 144 és 187 
és az 1908 LXÍ. 27 §-ai alapján és a 146 
g-а értelmében kisk. Milityev Pét т  és t. 
homokbálványosi lakosok ellen a fehér
templomi kir. törvényszék te.üleien fekvő 
Homok bál ványosi községben és a homok- 
bálványosi 1265. 3577. és 3599 sz. betét
ben felvett:

1., a homokbálványosi 12 >3 sz. betét
ben felvett:

A t  7129/1 hrsz. Szántó a Velike 
bara dűlőben 1/1491 hold 94/96-od része 
1771 k. kikiáltási árban.

11., a homokbálványosi 3577 sz. be
tétben felvett:

A t  5142/1 hrsz. nádas 1/416 hold 
5143 hrsz. Kert 1083 n.-öl 5144 hrsz. 
Szántó 897 n.-öl 5145 hrsz. Árok 115 n.-öl 
és 5146/1 hrsz. Szántó 2*981 hold a Kod 
deliblacskog puta dűlőben 10/96-od része 
276 k. 10 f. kikiáltási árban.

III. a homokbálványosi 3599 sz. be
tétben felvett:

А I. 346 hrsz. Kert a beltelekben 
360 n.-öl és 247 hrsz. Ház 247 hrsz. a 
udvarral a beltelekben 468 n.-öl 34/96-od 
része 500 k. 50 f. kikiáltási árban mint 
az utóajánlattevő által Ígért összegben 
az árverést Klein Danicza homokbálv. 
és dr. Abonyi Henrik kevevárai lakos 
utóajánlata következtében elrendeli és ezt 
valamint ennek feltételeit ezennel közhírré 
teszi :

A nyilvános árverés Homokbálv. köz
ségházánál 1913 évi április hó 9 nap
jának d. e. 9 órakor fog megtartatni jelen 
árverési feltételek mellett melyek úgy a 
tlkvi hivatalban mine Homokbálv. község
házánál a hivatalos órák alatt bárki által 
megtekinthetők.

1. A kikiáltási ár az utóajánlati összeg.
2. Az ingatlanok a kikiáltási áron 

alul nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlan becsárának 10 % -át kész
pénzben vagy ovadékékpes értképapirban 
letenni.

4. Az utóajánlattevő az árverésnél 
meg nem jelenik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
nagyobb Ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek nyilvá
níttatnak.

6. A legtöbbet Ígérő illetve vevő 
köteles nyomban a bánatpénzt az általa 
ígért megfelelő vagyis 10% -ra  kiegészí
teni ha eme kötelezettségének eleget nem 
tesz a ígérete figyelmen kívül hagyásával 
és kizárásával az árverés nyomban foly
tatódik.

7. Az újabb árverés költségeit a vevő 
köteles fizetni az Ígért vételáron felül.

8. Vevő köteles a vételárat két 
egyenlő részletben és pedig az elsőt az 
árverés jogerőre emelkerésétől számított 
15 nap alatt a másodikat ugyaneznaptúl 
számított 45 nap alatt mindenegyes vétel
ári részlet az árverés napjától járó 5% 
kamatokkal együtt a kevevárai kir. adó
hivatalnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletben 
számittatik be.
Kevevárán 1913 évi február hó 22-én 

Hajdú s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz János, kir. telekkönyvvezető.




