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R r k r r r lQ n r w íp Q  г ь о + п 'я г к я  lebegtek. Köznapi lélek nem borul el, az egész magyarság.
B o g d a n o v ic s  p a t l ia ik a .  nem esik alá; mert úgy is öröklg  j |ert Dr. Bogdáíiovics a legkom-

— Berkes József. -  szürke és ködös, mint az őszi esték, paktabb példája a m agyarszerb-
Csak negyvenhatéves, s már csak és lenn csapdos alacsonyan, mint a n e k. 

eltűnt nagy üstököse a reprezentáló vaksi denevér. Magyar gimnáziumban, Baján a
magyar közjog egének. Felcsillogott A nagy Pátriárka ideális férfi zircieknél veti meg alapját kultúr-
•üiidöklően tüneményes ragyogással, szépség inkarnációja volt. Magas, szeretetének, magyaros  érzései-  

'^^ушауоги, feltörő, merész ívben sző- előreivelt nyílt homlok, magas sugár nek.
a magasságokba, hogy most termet, fekete, tüzesen égő szemek, Fáj neki, mint pátriárkának a radi- 

nyomtalanul merüljön idegen habok dús férfi szakái, ezek voltak legéke- kálisok magyar falása, mert őszinte 
hideg ölébe, vagytán hogy nyomta- sebb ornátusa. tisztelője a magyar egységes állam-
lanul roskadjon ismeretlen szakádé- És ez a gyönyörű test, ez a meg- eszmének; fájnak neki azok a törszú- 
kok irgalmatlan éjjébe. testesült harmónia, alázuhant a Gas- rások, amelyeket az ő szeretett szerb

A regényes történeti Karlóca vö- tein hegyeiről rohanó árba, a mélybe, testvérei ejtenek nemes lelkén, 
rös pátriárkái pa’otája elárvult. Jó- csak, hogy kővesse azt a nagy lelket, Szerette a szerbséget, javukért 
ságos gazdáját elragadták Áche patak amelynek díszes palotáját képezte, s fáradozott lelke minden energiájával 
vadul zúgó habjai. amely már előbb zuhant alá a me- és ép, mert szerette őket, mert jó

Elment a Pátriárka messze ide- lanchólia fekete talajára. Stilszerű szerb volt, volt egyúttal jó magyar 
genbe, elhagyta a honi földet, hegyek halál: a lezuhant xélek és a lezuhant is. És ép ezért akarta is túlzó híveit 
magaslatain, a völgyek csendes ma- test. a magyar állam tiszteletében, érde-
gányában keresett gyógyitóírt ma- Nemcsak a pátriárkái székhely keinek támogatásában önzetlenül, el-
gyaros érzésű, radikális híveinek test- renderült meg e bizonytalan halál fogulatlanul vezetni, 
vér szúrásaitól halálra sebzett nagy hírre, nemcsak a „Zasztava“ városa Hogy igaz lelkének ez az emel
teikére. futkos fej nélkül a százszor támadott kedett eszméje nem talált megértésre

Nagy lelke elborult. A fenséges „őszentségének“ tragédiája hírére; szeretett testvérei között, s hogy 
lélek ideális szárnyalásában alázuhant nemcsak Újvidék püspöke zokog fel inkább gyalázás, támadás érte miatta 
abba a mélységes sötétségbe, ahová hangosan : megrendülünk, megzava- örökké : ez borította el jóságos, ада- 
csak azok merülnek alá, akik fennen rodunk, felzokogunk mi is, s velünk bició-teli lelkét.

rp Л R С* Д unkát megrészegített nagy, sokat Ígérő mérten, ahol az ember hívatlanul is be-
I n  П. vj szerelmével, toporzékolni tudtam volna kopogtathat garcon-lakáskeresés szempont-

— -SHr—  dühömben, szinte a poklok fenekére jából, ezen ürügy alatt ma délután betop-
n j j M * nnvéi’P szerettem volna küldeni azt a pufok arcú panok Szidókáékhoz. Ami pedig a továb-

iV * leányt, aki mindig útjába állott eme üde biakat illeti, mélységes szerelmem
Nagyvárosi aszfaltbetyárok körmön- liliomarcú bájos teremtés boldogságának megérdemli az áldozatot. Ha már nem 

font trükkjével ismerkedtem meg vele. meg az enyémnek. megyen máskép, megbarátkozom azzal a
Először csak szerelmet szugerráló szemér- Pedig ekkor már olyasvalami érzés gondolattal is, hogy azt a „csodaszemű“
metlen tekintetemmel üldöztem, de ő tartott fogva, amely a szerelemhez nagyon nőt is elhalmozzam szerelmi ömlengéseim- 
mindig megmenekült előle. Állandóan a közel áll, habár még nem ütötte meg mel azért, hogy hozzáférközhessek 
nővérével sétált, aki nagy mélyen beülő teljesen annak a nagy végtelen vonzódás- Szidőkához. Úgy tettem mint a bibliai 
szemével olyan megsemmisítő pillantást nak a mértékét, s én éjjelemet napallá Jákob, azzal a külömbséggel, hogy ő 
vetett reám, ho?y szinte megborzadtam téve, azon töprengtem, hogyan lehetne a mindkettőt feleségül vette, addig én 
tőle és félbe kellett hagynom az ostrom- megismerkedés nagy kérdőjelét a megöl- könnyen megeshetik-egyiket sem veszem el. 
mai. Hiába próbáltam megverekedni dás útjára terelni. Erős küzdelemmel Szidókát mar ölelő karjaimban
tekintetével, én húztam a rövidebbet. állottam szemben. Féltem attól a „csoda- véltem látni, amint lelki üdvösségre. 
Azokból a nagy sötét szemekből annyi szemű“ nőtől, a Szidóka nővérétől, aki szerelmetes, fonó csókra nyújtja piczi 
világgyülölet szivárgott ki, hogy lehelet- bizonyára minden követ megfog mozgatni, ajkait. És észbontó hangjával, ritmikus 
len volt ellentállnom. Futnom kellett el-el hogy akadályokat gördítsen a megismer- szívdobogással suttogja füleimbe: „Sze... 
messzire, hogy ne találkozzam többé kedés elé. És ha végre-valahára ezt rét . . .  lek“.
ezekkel a villámokat szóró szemekkel, sikerül is leküzdenem, hátra van még A színes képze ek egyszerre rém-
Sosem láttam olyan csodálatos szempárt, a gordiuszi csomó, hogyan lehet majd képekké vedlettek. Az arc többé nem 
amely egyezerre annyi nyelven tudjon azokat az „igéző“ szemeket elkerülni. Szidóka arca, hanem a nővéréé, a „cső
be szélni. Minden volt ezekben: epedés, Egy napon pompás eszme fogamzott daszemű“-é volt, aki őrülten magához
Víl&y> bosszú, harag, gúny, ostorozás, meg agyamban. Kémikusnak és hátbor- ránt, szorongat durván és hasztalan 
lenézés, lealázás, megvetés, csak az nem, zongatónak találtam, de-ami a fő-nagyon szeretnék segélyért kiáltozni, égető csók
amit kerestem: a megnyugvás, a krisztusi praktikusnak ígérkezett. Megtudtam Szi- jai elzárják ajkaimat... 
lemondás. Mikor a mellette sétáló selymes dóka szüleinek a lakáját és elhatároztam, , Brr! hogy borzongtam, midőn a 
hajú Szidokára néztem, aki mindannyi- hogy a kisvárosok hevett szokásaihoz kábult gondolatok káoszából kieveztem

11. évfolyam. Kevevára, 1913. szeptember 14-én. 37. szám.
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Apróságok, bagatell akták nagy 
lelket nem érintenek. Nagy lelkeket 
csak nagy eszmék emelik, lendítik, 
vagy törik meg.

Gyászában a szerb egyháznak 
osztozunk mi is. Részvéttel várjuk 
a Pátriárka nagy, emelkedett, ma
gyaros, megtört lelkének idegenben 
összezúzott hüvelyét.

A megszólalt harangok.
Erdély magyarságának szomorú 

pusztulásáról egyre olvassuk a gyá
szos híreket. A magyar néplélek ele
gáns asszimiláló karaktere-e az, ami 
még anyagilag is beleolvasztja a szé- 
kelységet az oláhságba, vagy talán 
az a végletekig éleseit román egye
sületi tendencia, amely bőségesen 
folyósítja az aranyat, csakhogy szé
kely talajhoz jusson Erdély oláhsága? 
Talán mindkettő. Egyre némulnak el 
a dicső Erdély havasai között Ráko
si harangjai, egyre húzza vészesen a 
fájdalmas zengésű harangokat a ma
gára maradt magyar pap. S ez a bá
natosan síró harangszózat visszave
rődve a Martinuzziak, Pázmányok, 
Bethlenek által egykor védett hava
sok bazaltjain, elhalóan elszárnyal az 
anyaország kalászoktól rengő rónasá- 
gaira is.

Segítségért kiált ez az elégikus zen
gés az anyaország magyarjaihoz.

Ily bánatos hangulat vett rajtunk 
erőt akkor, amidőn Erdélynél nem 
kevésbé veszélyeztetett országszé
lünkön megválasztották S e b e s t y é n  
Béla református lelkészt. A reformá
tus egyház ősi tradíciója a csaknem 
sovinizmusig csapó magyar független 
érzelem. Erre itt a végeken égető a 
szükség.

Nálunk ugyan nem vész a magyar 
talaj, nem némulnak el a harangok, 
sőt előre törtetünk erkölcsileg, anya
gilag, szóban, érzésben, gondolkozás
ban, a magyar kultúra minden relá- 
tiójában: de azért egyre kell kon
gatni, mert még idegen e világ ne
künk. Szóljanak bánatosan a haran
gok, hívják öntudattal és öntudatra 
a csak ide szóródott magyar hívein
ket. Ha Erdélyben vész a talaj lábuk 
alól, adjunk mi nekik itt, ahol nincs 
sokjuk.

Mondom, bánatos hangulat fogott 
el S e b e s t y é n  meghívásánál, ter
mészetes, nem személye miatt, hanem 
csak amiatt a szomorú reminiscencia 
miatt, amely minden magyart elfog, 
ha hanyatló ügyeiről, feltámasztandó 
érdekeiről van szó.

Sőt inkább szívből örvendünk a 
meghívásnak, de ezt már épen sze
mélye miatt.

Ismerjük férfias egyéniségét, ma
gyaros teljes karakterét, papi ügye
inek komoly szeretetét. Tudjuk tehát, 
hogy erős kézzel ragadja meg ő is 
a harangok kötelét, s húzza egész 
erejének azon lankadatlan buzgósá- 
gával, amellyel mi is kongatunk.

Baráti, keresztényi jobbjára szá
mítunk, együttes, vállvetett erőlkö
déssel magyarságunk ügyét tán dia
dalra segítjük itt a meggyarapodott 
Szerbiával szemben, hazánk idegen 
talaján. Berkes József.

R  delibláti d ió k r a .
Alig sikerült derék hatóságainknak 

a fekete rémet a járás területéről kiszo
rítani máris újból és az előzőeknél 
veszedelmesebben ütötte fel a fejét. 
Delibláton choleragyanús tünetek között 
Liszovszky Lajos 70 éves asztalosmes

ter és Nenadov Pálné 53 éves asszony 
f. hó 4.-én meghaltak. 5.-én reggeí 
ugyanily tünetek között megbetegedett 
Radoszavlyev Luka 50 éves földmives.

Az esetek után a helyszínen rögtön 
megjelentek F á b r y  Géza helybeli 
főszolgabíró és Dr. K l e i n  József vm. 
tb. főorvos, helybeli járásorvos, a halotta
kat sublimátus lepedőben a temetői 
halottasházba vitették, fel boncolták és a 
bactereologiai vizsgálathoz szükséges 
anyagot Békésgyulára küldötték. Az ov- 
intézked'seket a legszigorúbban elrendel
ték és a lakóságot a vészről és az ellene 
való védekezésről dobszóval imformálták.

F á b r y  főszolgabíró nyolcad ikán 
letiltotta az ottani országos vásár meg
tartását és a községet a legszigorúbb 
cholerazár alá helyezte. 8.-ikán megbete
gedett Augusztin Zorka 46 éves asszony 
majd 9.-én Betiul Vetomir 48 éves gazda 
Dragoj Zsófia 50 éves napszáinosné és 
Betiul Valéria 2 esztendős kis gyermek.
10.-én megbetegedett Blaja Zsófia 20 
éves asszony, Liszovszky Lajosné 59 éves 
asszony a harmadikén elhúnyt Liszovszky 
Lajos felesége és Mihajlov Krisztina 14 
éves hajadon, akik közül mostanáig meg
haltak hatan, Liszovszky Lajos, Nenadov 
Pálné, Radoszavlyev Luka, Betiul Vetomir, 
Dragoj Zsófia és Betiul Valéria.

A hatóságok az első napokban félig 
meddig tehetetlenül állottak, mert a fer
tőzés eredetét nem lehetett megtudni. 
Végre azonban mégis sikerült rá találni 
a cholera fészek re, s igy valószínű, hogy 
a vész már most el lesz nyomható. A 
delibláton járt P o s z v é t h  Alajos fel
ügyelő, a vm. főorvos és Dr. K i é i  n 
járásorvosnak feltűnt, hogy a betegek 
majdnem mindannyian csupa jó ismerő
sök, rokonok. A nyomozás során azután 
tisztázódott a dolog. Augusztus hó 30-án 
meghalt Delibláton Betiul Vazulné 73 
éves öreg asszony. Az elhivatott orvos 
csak a beáltott halált konstatálhatta az 
asszonyon, aki a hozzátartozók bevallása 
szerint régóta beteg és éjjel elhúnyt. 
A temetés után a gyászoló család nagy 
halotti tort (pománát) rendezett, amelyen 
vagy negyven személy vett részt, közöttük 
mind a 10 eddig megbetegedett egyén 
is. A gyanús ügyben most már tovább 
is nyomozott a hatóság és sikerült meg
állapítani, hogy a 30.-án elhúnyt öreg 
asszony valóban choleragyanús tünetek 
közt hunyt el, de amiről a hozzátartozói 
nem tettek jelentést az orvosnak.

Most már könnyebb a védekezés. A 
torozók és a velük érintkezők el lettek 
zárva és megfigyelés alatt vannak. Házuk 
mindenütt desinticiáltatott, s remélhető, 
hogy a vész ezek után rövidesen megszű
nik majd Delibláton. F. hó 11.-én a 
községbe érkezett Dr. V a r g a Béla 
járványoivos, aki Dr. S z i l á g y i  Frigyes 
orvossal és P o s z v é t h  közegészségügyi 
felügyelővel vállvetve munkálkodik most 
a vész terjedésének a meggátlásán. Szom
baton f. hó 13.-án a községbe utazott Dr.
F e r c n c z y  Sándor alispán és Dr. Be c Il
ii i t z Sándor főorvos, úgyszintén F á b г у 
főszolgabíró és K l e i n  dr. járásorvos 
is, hogy a megtett óvintézkedésektől meg
győződjenek. Deliblátról az alispán és a 
vm. főorvos még aznap Palánkra utaztak 
tovább.

Delibláton a tegnapi nap folyamán 
е&У újabb choleragyanús megbetegedés 
történt. O tt a s  Velimir 49 éves útkaparó 
a vész legújabb áldozata.

és sikerült e rémes gondolatokat elhesse
getni. Gyors léptekkel tartottam házuk 
felé. A kíilvá.osban találtam magam, 
midőn újból a szép képzetek rajzottak 
köröttem. Ott voltam házuk előtt, ahol 1 
krizantémok, mimózák meg mályvák * 
virágoskertje terült el. Nem is képzeltem j 
el máskép Szidókát, mint egy nagy , 
virágoskertben, ahol ő a jácintkirálynő.

Mikor a kapun beléptem, olyan 
trémába estem, mint ha már a szerelmes ! 
strófákat kellett volna elzengenem. Majd 
nekibátorodtam és elszántan nyomtam 
meg az ajtajuk kilincsét. Kihűltem. Ő 
fogadott, ő, a csodaszemű“, a pufókarcu, 
azzal az irgalmatlan férfifaló tekintetével, 
amely már rég honossá vált nála. Fogadó- 
terinül a hőnyim szolgált, melynek leve
gőjében még most is a főzésszaga 
keringett.

— Pardon kérem, kiadó szobát 
keresek-hebeglem.

A „cssdaszemű“ cinikusan mosoly
gott, mintha arcomról olvasta volna le, 
hogy másért jöttem.

— Sajnálom, de nincs kiadó laká
sunk. Utóvégre ez másodrendű kérés.

Ont nem az vezeti ide. Jöjjön óhaja 
szerint beljebb, szólt gúnyos hangon rám 
vigyorogva és betuszkolt egy másik 
szobába, minden tiltakozásom dacára.

Szidóka is ott volt és szivem 
megdobbant az örömtől. Már jobb gon
dolatok ütköztek az agyamban. Azt hittem, 
hogy végre... De mennyire csalódtam ! 
Alig történtek meg a bemutatkozási cere
móniák és én ismét egy harmadik szobá
ban találtam magam-a csodaszemű nővel. 
Hiába vártam be a Szidókát, az nem 
jött, az nem vette észre lángoló szerel
memet. Hanem az a másik, akit szivem
ből utáltam, az folyton mellettem volt. . . 
Es csodák-csodája.. . ,

A férfifaló, cinikus tekintetek, 
helyett, igéző leányszemek löveltek felém, 
kedves naivsággal, édes mosolygással.

Álom volt-e vagy valóság, hamarjá
ban nem tudtam volna megállapítani. . , .  
Azt se tudom, hogyan kerültem el Szidó- 
káék lakásáról. . . .

Harmad napra azonban eljegyeztem 
a csodaszemű nőt.
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H Í R E K .
=  Személyi hírek. Dr. F e r e n c z y  

Sándor vm. alispán és Dr. Bechnitz Sán
dor vm. főorvos szombaton f. hó 13-án 
Deliblátra érkezetek, hogy a cholera ellen 
megtett óvintézkedések és azok foganato
sításáról megyőződést szerezzenek.

=  Kinevezés, áthelyezés. A pénzügy
miniszter E n d e r 1 a József helybeli adó
hivatali főtiszt, a bozovicsi adíhivatahoz 
ellenőrré nevezte ki.

S a l a mo n  Ármin helybeli adóhiva
tali ellenőr szolgálattételre a temesvári 
pénziigyigazgatósághoz lett berendelve:

S z a b ó  József hódmezővásárhelyi 
gyakornok a helybeli kir. adóhivatalhoz 
adótisztté lett kinevezve.

=  Veni San te. A helybeli polgári, 
iskolák Veni Sancteja ma d. e 10 órakor 
fog megtartatni. A Venr Sanctet és a nagy
misét a polg. iskolák hitoktatója Berkes s. 
lelkész végzi.

=  Betiltott körme net. A delibláti 
cholerára való tekintettel a helyből a ver
sed búcsúhelyre induló körmenet megtar
tását a hatóságok betiltották.

=  Köraienet a ka váriára. Ma d. e. 
8 órakor megy a kath. hívők körmenete 
Geiger plébános vezetése mellett a három 
kereszthez, hogy a Szt. Ilona által felta
lált krisztusi kereszt felmagasztalását meg
ünnepeljék.

=  Uj tanítónői állás. A helybeli ma
gyar tannyelvű községi elemi iskolánál 
egy uj tanítónői állás szerveztetett. Az uj 
tanítónő a román nemzetiségű gyermekek
ből álló II. c. vagy III. c. osztály vézeté- 
sével lesz megbízva. Az uj állásra a pá
lyázat már ki lett Írva.

— Küldöttség a kormány előtt. 
P é s c h a Miklós dr. udv. tanácsos, 
kerületünk orsz. képviselőjének vezetése 
alatt pénteken délelőtt Székelykeve és 
Kevepallós község egy küldöttsége jelent 
meg G h i 1 1 á n у Imre és H a r k á n y i  
János bárók előtt. Péscha Miklós, a kül
döttség szónoka, arra kérte a minisztere
ket, hogy a már rég kilátásba helyezett 
Kevevára -Titel-felé vezető vasutat enge
délyezzék és tegyék lehetővé, hogy 
mindakét helyen állomást létesíthessenek. 
A miniszterek lekötelező előzékenzséggel 
fogadták a küldöttséget és megígérték, 
hogy részükről mindenkor a legőszintébb 
jóakarattal támogatják az előadott kérelmet.

=  Kevevara község szépítése és 
forgalmának emelése iránt alakult egye
sület f. hó 7.-én tartott választmányi ülést 
Dinusz János alel nők elnöklése mellett. 
Jelen voltak : Engler Lajos titkár, Pribis 
Ödön he’yett. titkár, Fiűhling Gusztáv 
pénztárnok és Behr Rezső, Brock Izsó, 
Graf Jakab, Hoffmann Henrik, Kapp János, 
Kuhn Ferenc, Mein Jenő, Mundrich Ven
cel, Paull János, Schlarb Fülöp, Szmollény 
Károly, Theodoiovits Vazul és Tory Rezső, 
választmányi tagok. Az ülés fontosabb 
határozatai a következők: Az egyesület 
megkeresi a községet, hogy a róin. kath. 
templom előtt és mögött elterülő teret 
rendes park létesítésз céljából engedje 
át az egyesületnek és bízza az egyesület
re az összes sétányok karbantartását és 
az ezen célra a községi köllségvetésben 
felvett általány összeget juttassa az 
egyesületnek. Megbizatott az elnökség, 
hogy a Magyar Folyam és Tengerhajózási 
r. t.-nál szorgalmazza a hajókikötőnek a 
Csikája-ra való áthelyezését. Úgyszintén 
kérelmezze a szab. cs, kir. I: dana goz- 
hajózási társaságnál a már hosszú evek

kel ezelőtt beszüntetett személyforgalom
nak — tekintettel az azóta megváltozott
visszonyokra — való újra felvételét és 
pedig szintén a „Csikájá“-nál létesítendő 
hajókikötő hellyel. — Minthogy a jelen
legi országos vásártérnek kedvezőben 
fekvése a község kereskedelmi és eeyébb 
érdekeit föltűnő módon sérti, akciót 
indít az egyesület egy megfelelő vásártér 
megállapítása és a jelenleginek mielőbbi 
áthelyezése iránt. A hetipiacnak nagyob- 
bitása és forgalmának mikénti emelése 
tárgyában kiküldetett Behr Rezső, Brock 
Izsó, Graf Jakab és Mein J. a kérdé s alapos 
tanulmányozására azzal, hogy a bizottság 
indítványait záros határidőn belül az 
egyesület elnökségéhez jutassa. — Az 
egyesület folyamodik a községhez és kéri 
epreskert iétesitése céljából megfelelő 
telket kijelölni, hogy a delibláti és homok- 
bálványosi utón lévő eperfák kivághatása 
iránt a szükséges lépések megtehetők 
legyenek. Egyúttal engedélyt kér arra, 
hogy a két fentmegnevezett úttest mellett 
lévő összes fákat megfelelő időben kivá
gathassa, azokat saját céljaira értékesít
hesse azon kötelezettséggel, hogy mind
két utat, tekintetbe véve a villanyvilági- 
tási vezetéket, megfelelő kettős dísz-fasor
ral ülteti be. — Minthogy a vasut-felé 
vezető ut és a templomtér nincsen meg
felelően az Erzsébetliget pedig semmikép
pen megvilágítva az egyesület kellő 
formában felhívja erre a község figyelmét.

Immár látjuk, hogy az egyesület a 
címében lerakott programm megvalósítá
sához komoly munkával hozzálátott. 
Minthogy községünk eddig meglehetősen 
elhanyagolt szépészeti és kiváltképpen 
kereskedelmi érdekei az egyesületben 
céltudatos istápolójára találnak, kívánatos 
ha a hivatalos faktorok és községünk 
minden barátja az egyesület önzetlen és 
közérdekű akcióját tele telhetőén előbbre 
viszi és az egyesületet anyagilag is támo
gatja.

=  Községünk autonómiája. Közsé
günk felfüggesztett autonómiáját hétfőn 
f. hó 15-én viszakapja. HéífŐn lesznek az 
uj képviselőtestületi választások is. E nagy 
footosságú ügygyei legközelebb részletesen 
kívánunk foglalkozni.

=  Halálozás. M i h a j 1 о v i c s Mik
lós helybeli tanító legkisebb fiacskája 
pénteken f. hó 11.-én elhúnyt. R. I. P.

— Hangverseny. F. hó 27.-én na
gyobb szabású hangversennyel egybekö
tött mulatságot rendez a közpenti Szálloda 
piros termében a szerb egyházi dalárda 
L á z i c s János karmester vezetése 
mellett. A hangverseny részletes programm- 
ját legközelebbi számunkban fogjuk közölni.

— A pancsovai iparosdalárda hely
beli hangversenye. Vasárnap este a„ Ma
gyar király szálloda” helyiségeiben a fen
ti dalegylet műkedvelői előadással egybe
kötött dalestélyt tartott, amelyen szép, de 
mégsem elegendő számú közönség vett 
részt. Az előadottak minden tekintetben 
kialégithették a jelenvoltakat. Schirka Fe
renc karmesterről csak elismeréssel szól
hatunk az énekek precíz és kitűnő beta
nításáért. Minden szép és jó volt, legfel
jebb a sok forszírozott piánót kifogásol
hatjuk, amint ott is használtak, ahol erre 
nem volt feltétlen szükség. A műkedvelői 
előadás némelyik szereplője igazán első
rangút nyújtott, ami annál könyebb volt, 
a darab helyzetkomikuma erre igen sok al
kalmat adott. — Az egylet az elért sike
rei tehát meg lehet elégedve.

=  Szerém megyei tamburások Keve- 
várán. A Corzó kávéházban a múlt héten 
egy több tagból álló tamburazeneka>i hang
versenyezett. A zenekar, mely elég tűr
hetően játszott a Szerém megyei Beska 
községből jött Kevevárára.

=  Verekedő aggastyánok. E héten, 
szerdán délután véres verekedést rende
zett két öreg 60 éves felüli ember. Zsep- 
csa Jován 68 éves fökhnives és Zs ep-  
csa  György 63 éves gulyás — édes test
vérek — szerdán délután a vasúti ven
déglőben pálinkáztak. Közben odajött egy 
juhász, akivel az idősebb testvér, Zsepcsa 
Jován csakhamar összeszólalkozott és el 
akarta verni. Öccse, György, azonban köz
belépett és a verekedést megakadályozta. 
Ezért Jován megharagudott és elment ha
za. György követte bátyját annak lakására 
ahol az már az udvaron szalonnázott. Jo
ván ott sddta öccsét, mert megakadályozta, 
hogy elpáholja a juhászt s úgylátszik nem 
volt válogatós a diszitő jelzőkben, mert 
most már György gurult dühbe és neki 
rohant bátyjának. Az pedig nem volt rest 
s kezében levő kést, amellyel jóirzüen 
szelte szalonáját, marholatig döfte bele 
össee mellébe. A kés a jobboldalon a bor
dák között hatolt be testébe s valószínű
leg a tüdőt sértette meg. A sebesültet a 
szomszédok kötözték be s szaladtak or
vosért, mert mindkét öreg felesége Homo
koson volt valami rokonuknál látogatóban. 
A gyilkos szobájába zárkozott s ott várta, 
inig eljöttek élte a csendörök. Az utcán 
összeszaladt emberek azzal vigaztalták 
egymást, hogy hiszen ez nem első- és ha 
a sebesült felgyógyul talán nem is utolsó 
verekebése a két öregek!

Szinház.
Mint a múlt alkalommal már jelez

tük községünkbe egy nagyobb színtársu
lat érkezett. A társulat f. hó 13.-án Lehár 
hires op.-vel Évával kezdte előadásait. A 
társulatot jó hírnév előzte meg, s remél
jük, hogy a hozzáfűzött várakozásnak 
meg is fog felelni. Heti műsor: V a- 
s á r n a p : d. u. olcsó helyárakkal: A csók
király, este : Kálmán Imre hires daljátéka: 
Az Obsitos. H é t f ő n :  Nagy Endre nagy
sikerű vigjátéka: A miniszterelnök. Ke d 
den:  Cabaretelőadás. S z e r d á n :  Zerko- 
vitz Béla szép melodiájú operettje: Az 
aranyeső. C s ü t ö r t ö k ö n :  A vígszínház 
nagysikerű darabja, A kis cukros. P é n- 
t e k e n :  A budapesti népopera műsorda
rabja Tengerész Kató (operette.) Szó m- 
b a t o n :  Knoblauchnak a budapesti nem
zeti színházban fenomenális sikert aratott 
színműve. A faun. V a s á r u  а p о n : Kál
mán Imre nagy sikerű operettje" A ci
gányprímás.

Ha könyvvitelt
alaposan és kevés pénzért meg akar 
tanulni, úgy forduljon hozzám. Meg
tanítom az egyszerű könyvvitelre és 
a kettős könyvvitel olasz és amerikai 
módjára.



с-,.»кл született Maver ahhoz a venni szándékozók ezennel olyiszabo berencne, szüleien maye megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
Erzsébet okleveles érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez.

A • Ц Ь . , . "  m n n - v n n n n  -107 és 108 §ai értelmében kézpénzfizetésS7U BSZnO S ITISSZBSnO шеТШГ, a legtöbbet ígérőnek szüksegese-
U oUl UÜs  U U tén becsAron alól is elfognak adatn.

lakik: K evevára 145. hazsz. alatt. Amennyiben az elárverezendő ingó-
____________ ____________ —-------  ságokat mások is le és felülfoglaltattak
504/913 végr. szám. és azok kielégítési jogot nyertek volna

_ ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 120 §
Á rv e ré s i  h i r d e tm é n y .  értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. Kevevára 1913. szeptemb. hó4-ik napján, 
évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel Gurits Lajos, kir. jbir. végr.
közhírré teszi, hogy a fehértemplomi kir. _________________ — —--------------- —
törvényszéknek 1913 évi számú végzése 573/1913 végr. szám.
következtében Dr. Bartulov G. Nieder Os- _ e
terreichisshe esccmpte Gesellschaft javára ЙГУбГЁЗ! М Гиб!Ш Ш 9<
314 kor. 11 f. s jár. erejéig 1913 évi ju- ................................  u чл iqqi
lius hó 9-én foganatosított kielégítés vég- Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
rehajtás utján le- és felülfoglalt és 2080 évi LX. t. ez. 102 §-ertetme en ezenne 
kor. becsült kö\e.kező ingóságok u. m .: közhírré teszi, hogy a Nagyvaia 1 ir* 
bútorok bolti áruk stb. nyilvános árveré- járásbíróságnak 1913 évi bp. L töo/o 
sen eladatnak. számú végzésé következtében Dr. Ghelner

Mely árverésnek a kevevárai királyi Jenő ügyvéd által képviselt Deutsch J. K. 
járásbíróság 1913-ik évi V. 735/2 sz. vég- ezég javára 252 kor. 9 fill, s jar. erejeig 
szé 5e folytán 314 kor. 11 f. tőkekövetelés 1913 évi augusztus ho 5-en feganatosi ott 
ennek 1913 évi má cius hó 16 napjától kielégítési végrehajtás utján le-es felül
járó 6% kamata, 1/3 % váltódij és eddig foglalt és 1334 kor. becsült kővetkező 
összesen 90 k. 95 f.-ben biróilag már meg- ingóságok, u. m. bolti aruk, alvanyok, 
állapított költségek erejéig a már fizetett lovak, kocsi, szerszám nyilvános arvere- 
100 kor. bedutősával Kevevárán alperes sen eladatnak.
lakásán és boltjában leeadő megtartására Mely árverésnek a kevevárai kir.
1913 évi szeptember hó 22- ik napján járásbíróság 1913-ik évi 825/1 számú 
nak d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és végzése folytán 252 kor. 09 fill, tőkeköv.

4. oldal.___________  „ KEVEVÁRA, ,  ____
ennek 1912 évi aug. hó 31 napjától járó 
5°/0 kamatai és eddig összesen 100 k. 47 
fill.-ben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig, székelykevén alper. házánál 
leendő megtartására 1913 évi szept. hó 
25 napjának délelőtt 8 órakor határidő
ül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t. ez. 107 és 108§-ai értelmében 
készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi szept. hó 10.-én 
Gurits Lajos, kir. bir. végrehajtó.

1913. szeptember 14.

Ez az igazi!
WAGNER „HANGSZER KIRÁLY“

Budapest, József körút 15.
Különleges hangszerei a kővetkezők : Varázs- 
fuvola ajándékkal, 1 kor. Csodaréztrombita1 
vastag rézből 6 korona. Tüntérharangok, 15 
csengő 8 korona. „János vitéz“ fuvola 1 és 
2 kor. Varázshegedű, felszereléssel 6 korona 
Jegásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Ének
lőgép, amerikai, tölcsér nélkül.

Saját javító szakműhelyek!
A millanói, párisi és londoni kiállításon a 

cég az első dijakkal lett kitüntve. 
ф _ Fényes árjegyzék ingyan ф  

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner“ névre és a 15- 
0  ös házszámra. g

Nyomatott az Oberlüuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.

H j 1 Elш Tyúkszem, 0
Eö bőrkeményedés, szemölcs 48 ED 
га óra alatt eltűnik a „CANNABIN“ ra  
kJ használata után. Üvegje 1 kor., kJ 
ED postadijjal 1'40 kor. Három üveg 0 

bérmentve 3 kor.

и E x c e l s i o r  e
főj hintőpor 48 óra alatt elmulaszt- főj 
LJ ja a kéz-, láb- és honaljizzadást.
ED 1 doboz 1 kor., postadijjal L40 ED 
га kor., 3 doboz bérmentve 3 kor. ra  
^  Hizlalásra legalkalmasabb 40 
M  százalékos phosphorsavat tar- ED 
jnl talmazó  ̂ [5]rd, T a k a rm á n y m é s z , ^
^  mellyel a disznóknál nagyon 
Ш! könnyen 300 kiló hizlalási súly ED 
f=i érhető el. Alkalmazható azon- ra  
kJ felül baromfi, borjuk, juhok, kJI 
ja] marhák, ökrök és lovaknál. 4 és |Hj 

háromnegyed kiló ára, mely __ 
ED hónapokig elég, 5 kor. 80 fill. ЕЁ!
ED K apható  m in d en ü tt!  (aj
ra  A hol nem lenne raktáron, ™ 
k*J megrendelhető utánvéttel vagy kJ 
[a] a pénz előzetes beküldése inéi- [□] 

let a készítőnél:
и  Dr. FLESCH E. „Korona“ -gyógysz. GYŰR 99. 5 3  
0 0

Olcsó könyvek! 
as M ienaeum к£шуväärböl

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.


