
II. évfolyam. Kevevára, 1913. december 21-én. 51. szám.

TA R о a DALMI HETILAP.

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

Helyben egész évre ft kor. 60 f., fél évre 4 kor. 80 f., negyed évre 2 kor. 40 f. 
Vidékre „ „ 1 0  korona, „ „ 5 korona, „ .  2 kor. 50 f.

— Egyes szám á r a : 20 fillér. —

“ ■ ’ -Felelős szerkesztő: 
JAKABFY ERNŐ Db

Kiadóhivatal, hová az előfizetések és hirdetések is küldendők:
O b e r l ä u t e r  R ó b e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap szellemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

Szent Karácsony.
Milyen nagy gondolat és nagy

ságában milyen nemes és egyszerű! 
Egy jászolban világra jön egy gyer
mek, aki a nyomor és szegénység 
skáláját futja be, mint gyermek a 
templomba megy, oda áll az Írás
tudók elé, vitatkozik velük, azután 
megkritizálja a nép erkölcseit, szegény, 
rongyos halásznéppel véteti körül 
magát és megy-megy és hirdeti az 
igét, megváltani akarja a világot, uj 
erkölcsöket, uj rendet akar teremte
ni és a maga kis hivei táborában 
meg is teremti azt, megteremti szem
ben a római felfuvalkodottsággal és 
zsarnokias világfelfogással, a szeretet 
és béke vallását. Ne csak úgy sze
resd felebarátotad mint tenmagadat, 
mondja a názáreti ács mester fia, 
hanem aki téged kövei dob, annak 
kenyeret hajits vissza.

A nagy ideálista szembe száll a 
zsarnoksággal, a nagy idealista meg
éri, hogy néhány garasért elzárják, 
az isten ember és tanítványainak 
legjobbjai kereszten végzik nagysze

rű életüket. A próféták és nagyok 
közös sorsa ez. Ámosz, akinek az 
urak, a meleg fészekben ülők, sze
mére vetették, alacsony származását, 
nemes lendülettel ezekkel felelt:

Egyszerű pásztor vagyok és eszem 
a szikomor-fenyő termését, de nem 
félek tőletek, mert Isten lakozik ben
nem és ő hajt engemet arra, hogy 
ellenetek és cselekedeteitek ellen 
felháborodjam.

Isteni lélek hajtja, kergeti őket 
tova-tova, hogy megnemesitsék ezt 
a világot, űzzenek ki belőle minden 
gonoszt, öljék ki a bűnt és üzenjenek 
háborút mindennek, ami rossz és 
hitvány.

A világ során eltértünk Jézus 
Krisztus ideáljától. Nem a meggyő
ződés egyszerű szavaival, nem a sze
retet melegével csináltunk religiót 
Jézus hitéből, hanem éppen olyan 
eszközökkel, amik ellentétben voltak 
az ő szivével, az ő leikével. Kasztok 
és felekezetek támadtak, megannyian 
a Megváltó nevével zászlójukon, ne
mes intencióktól eltelve talán, de 
nem nemes fegyverekkel küzdve a

célért. Ez az esztendő is Jésus Krisz
tus nevével kezdődött. A Balkánon 
véres küzdelmeket folytattak a ma
gukat Jézus híveinek valók azokkal 
szemben, akik más templomokban 
imádták az istent. Zászlókat hordoz
tak körül rajta Isten anyja és Krisz
tus képével és toborozták a híveket, 
mondván:

Jertek, fogjatak gyilkoló szerszá
mot és öljük le a mohamedánt, pusz
títsuk ki őket, zavarjuk ki lakhelyük
ből, koncoljunk fel öreget és gyer
meket és védtelen asszonyokat!

Fájdalmas mosollyal gondöl min
denki erre a „szent“ felhívásra és 
és maga elé idézi Jésus Krisztusnak 
szenvedő alakját. Óh milyen tüzes 
beszéddel csapna ő le ezekre az át- 
nokokra, akik az ő hevével gyilkos
ságra bujtogatnak.

De áldás és béke honol megint 
az országok és népek fölött és a sok 
és nagy megpróbáltatás, amelyen a 
világ ez évben átment, ismét kezd 
feledésbe menni, talán, hogy helyet 
adjon újabb megprópáltatásoknak. De 
mindenütt, ahol kín és nyomor és

T Á R C A .

Éjszaka.
Lomhán és szennyesen hömpölyög a 

folyam. A lemenő nap utolsó sugarai ját
szanak a vizen.

Délután vidám élet uralkodott. Gőz
hajók álltak útra készen és nők és gyer
mekek iparkodtak a hajóra, hogy minél 
jobb helyet biztosítsanak maguknak.

Aztán megszűnt a tarka nyüzsgés. 
Alkonyodott. Férfiak szakadatlan áradata 
özönlött a hídon; a műhelyekből jöttek 
és fáradtan mentek haza.

Beköszöntött az éjszaka. A közleke
dés megszűnt. A kapukat becsukták.^

Időközönként gőzhajók jöttek lefelé 
a folyamon; a kirándulókat hozták vissza. 
A zene most csak nagyon ritkán hallat
szott. A délutáni örömujjongások sem 
hangzottak már föl. Helyreállott a hétköz
napi élet egyhangúsága. A hidon egy ken
dőbe teljesen beburkolózott asszony mozog. 
A jobb karja alatt egy doboz és a balkézen 
egy csapószéket visz. A hid mögött, ahol 
a hajók kikötnek, leült a kerítés mellé. 
Reszkető újakkal kotorta elő portékáját.

Viaszgyufát! Viaszgyufát! kiáltotta min
denkinek, aki előtte elment. Mindig ugyan
azon a hangon. Az ember már pontosan 
tudta a dicséretet. Rövid, csengő és siral
mas. Mintha egy egész emberélet sorsa 
sirna belőle.

Egész teste takaróba és kendőbe volt 
burkolva. A sötétben alig lehetett kivenni 
alakjának körvonalait. De az arcát sok 
barázda szántotta végig. És a fejkendő 
alól két fénytelen szem tekintett elő.

Langyos nyári éjszakán, mikor az 
ember a napi hőség után a frissítő éjjeli 
levegőt szívja be, de ha fagy is, amikor 
az ember jól felöltözve, siető lépésekkel 
iparkodik védelmet nyújtó hajléka felé, 
vagy havazik, amikor a lámpafénynél a 
hópelykek vidám játékát látjuk; mindig 
hallja az ember éviől-évre egy és ugyan
azon a helyen, ugyanazt a kiáltást: Viasz
gyufát ! Viaszgyufát!

Ha hazafelé megyek, majdnem min
dig ezen a hidon visz az utam. De mindig 
megijedek, amikor ezt a kiáltást hallom. 
Olyan éles, olyan esdeklő. A szivem min
dig összefacsarodik. Az áruja nem tartó
zott az én szükségleteim közé. De egyik 
este, mivel, hogy a pénzes levélhordó utal
ványt fizetett ki, mégis vettem. A garast

a kezébe vette és ráköpött: „A mai fog
laló.“

Tulajdonképpen tovább akartam men
ni. A szavai azonban maradásra késztettek.

— Úgy. . . ? Hát anyámaszony, én 
még sohasem láttam, hogy eladott volna 
valamit.

— Csak azután szokott kezdődni, 
amikor Ön már elment. Úgy tizenkét óra 
tájban. Akkor adok el legtöbbet.

— Hát én a maga órája vagyok?
— Igen! Látja fiatalember, ha az 

ember igy ül és rá is ér, sok mindent 
megfigyel, amit azelőtt nem látott. Ön 
meghatározott napokon ugyanabban az 
órában jön. És ha közeleg az az idő hát 
már várok rája. Azután mindenkiről meg
alkotja az ember saját véleményét. Ön 
nem úgy néz ki, mintha az első emeleten 
laknék és villamosvilágitása volna. Ön te
hát világítás nélkül megtalálja a lépcsőt.

Néhány ember ment el előttünk.
— Viaszgyufát! Viaszgyufát! kiáltot

ta. Én félre álltam, hogy ne sötétítsem be 
a boltját. Az utcai‘lámpa csak halovány 
fényt vetett ide.

— Igen fiatal ember, — kezdte újból 
remegő hangon és szabadon marad kezé
vel hátrasimitotta a haját, amelyet a szél
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szenvedés jelentkezik, ott megjelenik 
Jézus, megjelenik a szellemével és j 
mondja : Szeressétek egymást és eny
hítsetek egymás baján, tartsatok tá
vol magatoktól minden gyűlölködést, 
minden rosszindukitot, mert én va- | 
gyök az Ut, az Igazság és az Elet. j

A szeretet fő alkotó része Jézus j 
hitvallásának és tisztára a szeretet. | 
Jöjjön az bármely oldalról. Annak a 
szocialista agitátornak, akinek őszinte 
és becsületes meggyőződése az, hogy 
munkás testvérein segitenie kell, de 
az is, hogy nem szabad a más né
zeten lévőket üldöznie, az ilyen szo- 
ciátista apostol közelebb áll Jézus 
leikéhez, mint azok, akik folyton az 
ajkukon hordják a Megváltó nevét 
és mind g olyat cselekesznek, ami az 
ő leikétől távol állott. Minden nagy 
művészben, minden nagy törvény- 
alkotóban, mindenkiben, aki a nagy 
tömegek jólétét, anyagi és szellemi 
előnyeit előidézte, bennlakik a Meg
váltó szelleme és hiányzik mindazok
ból, akik a nép rovására, a saját 
előnyük és saját jólétük érdekében 
Írják zászlójukra Krisztus nevét.

Szálljunk magunkba a Megváltó 
születésének évfordulóján és elméi 
kedjünjc a legnagyobb szivű isten
ember pályája fölött.

Elmélkedjünk szent karácsonykor ! 
a szent emberről és igyekezzünk | 
megközelíteni az ideált, amelyet ő j 
hirdetett és amelyet vele együtt csak < 
keveseknek sikerült a valóságba is 
átvinniök.

az arcába sodort. Amikor Önt itt látom, 
magam előtt azt gondolom, hogy most ő 
is ilyen lehet. A fiam tudniillik.

Kis szünetet tartott és én nem tudtam 
nyomban válaszolni. Azután tovább be
szélt vékony hangján.

— Tizenkilenc éve, hogy meghalt a 
férjem. Nagyon jól éltünk együtt. Nagyon 
jól. A fiú ép tizenkét éves volt. Tengőd
tünk valahogyan. Én mosni jártam. Keser
ves dolog volt naphosszat a mosóteknő 
előtt állni. De muszáj volt. Mit csináljunk ? 
Néha adtak valamit a fiam számára is. 
Enni való és luhát. De olyan emberek
hez kerültem, akikre ráfért volna, hogy én vi
gyek nekik valamit.

Ismét árulnia kellett. A szemei élén- 
kebbek lettek és pontosan megfigyelte, 
hogy az emberek odajönnek-e vagy egyéb 
jelét adják annak, hogy venni akarnak. 
Akadt néhány pillanata, amikor megfi
gyelhettem. Nem is lehet olyan öreg, mint 
amilyennek egyébként látszik. De az a sok 
ránc az árcán igen megtéveszti az embert. 
Meglehetősen tiszta volt és fénytelen szem
mel pontosan megfigyelte a járókelőket. 
Bizonyára szívósan ragaszkodik az élethez.

Tovább beszélt, mert nem jött senki, 
akit vásárlásra kellett felszólítania :

— Így ment egy darabig. A fiam ki
került az iskolákból és szintén keresett

Polgári leányiskolái karácsonyi ünnepély.
A polgári leányiskola karácso

nyi ünnepsége mely folyó hó 19-én 
tartatott meg, közmegelégedésre, a 
szülők, a tanári kar s általában nagy- 
közönség igaz örömére, impozánsan 
sikerűit. Meglepő volt már magában 
a közönség igen magasfokú érdek
lődése. Oly díszes, nagy közönséget 
hivatásos színészet előadásain ritkán 
láthatunk. A nagy közönség egész 
szivével, leikével jelen volt, tudóit 
gyönyörködni a leánykák kedves, 
bájos játékában, énekében, táncában 
a tanári kar s a leánykák fárasztó 
munkájával felmutatott szépben. A 
jó ízlést, lelkesedést, kitartást kívánó 
nehéz előkészületeket szépen hono
rálták első sorban a tanulók szülei, 
kik megértették a tanárok intencióit, 
s számításon felül nagy áldozatokat 
hoztak gyermekeik érdekében meg
felelő s soknál költséges ruhák var- 
ratásával s igy az ünnepség sikere 
érdekében tevékenyen közreműködtek

Ez alkalommal nem gyakorolunk 
részletes kritikát, hiszen akik lapun
kat olvassák, igen kevés kivétellel 
úgyis jelen voltak az előadáson. 
Mindenki megtette a kötelességét, 
mindenki kiválóan megoldotta fela
datát, éppen ezért egyes szereplőket 
külön kiemelni a jelen alkalommal 
nem volna helyén való.

A szülők igen kedvesen háláju- ! 
kát és elismerésüket fejezték ki az 
előadás végeztével a tanároknak a 

( vezető munkásságért s ez a legszebb 
dicséret. A rendkívül szives gratulá- 
tiókat a tanári kar jól eső érzéssel, 
benső megnyugvással fogadta s érez-
valamit. De nagy kedve volt a katonaság
hoz. Katona lett. De már az első levélből 
azt láttam, mintha másmilyennek képzelte 
volna a katonaéltet. Egy későbbi levelé
ben a bánásm 'd miatt panaszkodott. Azt 
irta, hogy az al'iszt nagyon megtoldta az 
idejét. Nem tudtam gondolni, hogy olyan 
rossz legyen a helyzete. Sok mindent a va
lónál rosszabbnak lát az ember azért, mert 
előzőén másmilyennek gondolta. így hát 
irtani, hogy csak legyen türelemmel. Csak 
ne sajnálja a fáradságot. Jóra intettem. A 
levelemnek nagyon örült. Vigasztalás volt 
neki.

A kezével megtörölte a szemét. Lássa 
azután még egyszer irt. Egész röviden és 
értelmetlenül. Itt van minden levele. És 
akkor igén rossz sora lehetett. Nem tudtam 
azonnal Írni. Ami körünkben nem úgy ta
nulták az Írást. Igen... igen... Pár nap 
múlva jött egy rendőr és érdeklődet felő
le. Elment. Többet nem tudtam meg. De én 
azt mondtam magamnak, hogy még él. 
Emiatt nem aggódom.

És többet nem hallott róla? kérdeztem.
De mégis. Pár hónap múlva levelet 

kaptam. Az idegen légióból. Itt sem na
gyon tetszett neki, de kitöltötte az idejét. 
Most Pá:i Jaan nős és boltja van. Gyakran 
írunk egymásnak és ő küld is mindig 
egyet, mást. Ha jobban bírnám a csont-

te, hogy munkájáért az erkölcsi ju
talmat megkapta.

Az ünnepségből befolyó bruttó 
jövededelem körülbelül 280 K. Rész
letes elszámolást az idő ravidsége 
miatt a tanári kar csak a jövő szám
ban közölheti, de már most is köszö
netét mond a nagyérdemű közönség
nek nemeslelkű adózásáért. Sajnos, 
a még kissé falusias visszonyok miatt 
nagy kiadások is voltak, de remél
jük, hogy évről-évre kevesebb lesz, 
mert a most megvásárolt holmik meg 
lesznek őrizve a jövő esztendőre is.

Mag kell még említenünk, hogy 
az idén több féle helyár azért volt 
az előző évektől eltérően, mert egy
féle jeggyel bírók közül azokat illeti 
meg igazság szerint az első hely, 
akik korábban jönnek, a társadalmi 
felfogás pedig ennek igen sokszor 
ellene szól. így a közönség önmagát 
rangsorozta -a különböző jegyek vál
tásával. A rangsorozás igen kényes 
és nehéz feladatát az ünnepség ren
dezői nem vállalhatták, mert a köz- 
megelégedésre megoldani úgy sem 
lehet, s különben sincs szándékában 
bárkit megsérteni.

A polgári iskola tanári kara há
lásan mond köszönetéit a tanítványok 
nevében is: Hoffmann Henrik urnák, 
hogy helyiségével oly szívesen és 
készségesen állott rendelkezésére, to
vábbá Souruo Pál táncmester urnák, 
aki lelkesen önzetlenül vállalta a 
színdarabhoz szükséges táncok beta
nítását. Hivatására való rátermettsé
get most is kitünően beigazolta.

Özv. Oberläuter Robertué őnagy- 
ságának, aki a jegyek előzetes árusí
tásával volt szíves fáradni.
jaiinat, akkor már átmentein volna.

Egy fiatal ember jött és vásárolt. Az 
árúsitónő a garast ismét a kezébe fogta, 
lehajtotta a. fejét, de hamar visszahúzta 
megint.

Azután elővette zsebkendőjét és a 
garast gondosan odakötötte az enyémhez.

— Maga nevet — mondta, anélkül, 
hogy reám nézett volna, de néha olyan 
fickók jönnek, hogy az ember fél. Kabát
ját gondosan a keblére húzta és a kendőt, 
mely lecsúszott, a vállára húzta.

— Nekem sem a legjobban ment a 
sorom. Amig bírtam a dolgot jól volt, De az 
nem sokáig ment. Akkor elmentem Engel épí
tőmesterhez épületi takarítónőnek. Ott nyúz
tam és gyötörtem magamat csak igazán. 
É 5 mennyit kerestem ! Két márkát naponta.

Vidám társaság közeledett. Sok okta
lan beszéd után végre az urak mindegyike 
vett egy skatulyát.

Körülbelül egy óra volt. Jött a lám- 
pakezelőjj és eloltotta előttünk a lámpát. 
Fel irtain a címét és hazamentem. Nem volt 
hideg, de amikor ágyba feküdtem, úgy 
éreztem, mintha fáznék. Néhány hét múlva 
már nem találtam a nőt a szokott helyen. 
Másnap a lakására mentem és megtudtam 
a szomszédoktól, hogy nála volt a fia és 
magával vitte.
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H Í R E K .
— A karácsonyi ünnepi istenitisz

teletek sorrendje. A rom. kath. templom
ban ezidén is a régi, megszokott banső- 
séggel üljük meg a mindannyiunknak oly 
kedves karácsonyi ünnepeket, a köv. sor
rendben. Szerdán éjjel 12 órakor lesz az 
éjféli mise, csütörtökön karácsony napján 
8 órakor a pásztorok miséje, 9 órakor ma
gyar szendbeszéd, utána csendes mise, 10  
órakor német szentbeszéd, utána ünnepé
lyes nagymise szentségkitétellel. D. u. l/ 3 о. 
vecsernye. 26- án karácsony második nap
ján, szent István első vértanú ünnepén 9 o. 
csendes mise. 10  órakor nagymise.

=  Református istentisztelet. A hely
beli református egyház karácsonyi isten
tisztelete karácsony napján délelőtt 10  
órakor lesz az áll. polgári fiúiskola zene
termében. Felhivjuk erre a hivők figyel
mét.

=  Ág. h. ev. istentisztelet és köz
gyűlés. Karácsony másodnapján f. hó 26- 
án d. u. 2 órakor a helybeli polgári fiú
iskola rajztermében úrvacsorával egybe
kötött istentisztelet, utána pedig közgyűlés 
lesz a következő tárgysorozattal: 1. Az 
egyházi felügyelő lemondása és új felü
gyelő választása. 2. Az egyházi jegyző le
mondása és új jegyző választása. 3. Szük
ség esetén új egyházi pénztárnok válasz
tása. 4. A f. évi zárszámadás előterjesztése 
és a felmentvény megadása. 5. Az 1914. 
évi költségvetés előterjesztése és megálla
pítása.

=  Nyugdíjazás. A vallás és közok
tatásügyi miniszter a helybeli községi is
kola két tanítóját K u l u z i c s  Vazult és 
B o r t o s  Remuszt nyugdíjazta. Kuluzics 
Vazul 40 évet töltött el a tanítói pályán, 
Bortos Remusz pedig 20-at. A két nyug
díjazott tanító az új tanerők kinevezéséig 
tovább is vezetik osztályukat.

— Vezető járásbirőnk gyásza. Köz- 
tiszteletben álló vezető járásbiránk Dr. 
R e i c h e l  Frigyes családját súlyos gyász
eset érte, amennyiben a járásbiró sógora 
Zwicsinszky Arthur a Szarajevóban székelő 
82. gyalogezred századosa rövid szenvedés 
után e hó 16-án növőreinek házában Brünn- 
ben elhúnyt. Az elhalt nemrég Ke ve vá
rán is járt s a vele érintkezők lelkében 
hirtelen elhunyta bizonyára csak fájdalmas 
érzést kelthetett.

=  Halálozás. L о t z Fülöp bankhiva
talnok, aki két évig Kevevárán a pancso- 
vai népbank helybeli fókjánál, majd később 
a „Temeskubini Takarékpénztárinál mű
ködött, hosszabb szenvedés után e hó 14- 
én Homokoson, szüleinek házában elhúnyt.

Mindenütt törekvő és hasznavehető 
hivatalnoknak ismerték. A társadalomban 
szerény modorával sokak szimpátiáját bírta. 
Halálának hire itt Kevevárán őszinte rész
vétet keltett.

— Silvester estély. A kevevárai ka
szinó mint minden évben úgy ez idén is 
az évnek utolsó napján tánccal és tombo
lával egybekötött estélyt rendez a Hoff
mann szállodában. Meghívókat nem bo- 
csájtanak ki. Minden kaszinói tag hozhat 
magával vendégeket. Belépő dij nincs. Csak 
a férfiak fizetnek 1 korona zene dijat. Egy 
tombolajegy ára 40 fillér. A tombola je
gyeket az estélyen megjelenő leányok 
fogják árusítani.

=  Kép к ia 11 i tás. E hirt azért közöl
jük, mert egy kevevárai születésű és mint 
tanító több éven át itt működő, sokak ál
tal még most is jól ismert és kedvelt 
egyénről van szó. Az illető Gout i er  Fe

renc verseci elemi iskolai igazgató. A raj
zolás és festészet terén való kiváló képes
ségei még kevevárai tanító korából isme
retesek. Versec városában ezen tulajdon
ságainak fejlesztésére több alkalma lévén, 
vas szolgalommal és kitartással képezte is 
magát különösen a tájfestés terén annyira, 
hogy e terén komoly és számbavehető 
sikerei voltak. Egy Ízben már rendezett 
képkiállitást Versecen, amikor képei közül 
több, jó áron kelt el. Mostani II. képkiálli- 
tását Sárosi Ödön tanárral együtt rendezi. 
A kiállítás dec. 18-ától 25-éig tart, déle
lőtt 9-től délután 4 óráig. Belépő dij nincs.

=■ Körvadászat. E hó 14.-én a ke
vevárai határban 16 vadász részvételével 
körvadászat volt, amelyen 52 nyúl esett 
zsákmányul. Három róka is volt a körben, 
de ezek mindjájan megmenekültek, ami — 
állítólag— egy homokbálványosi fiatal va
dász izgatottságának tudható be.

=  Amatöri választmányi gyűlés. A 
jövő év február hó 7*-én tartandó nagy 
jelmezestély módozatainak megbeszélése 
céljából az amatöregylet is választmányi 
gyűlést tartott ugyancsak e hó 13.-án 
amelyen — a siker érdekében meghívott 
— egyéb urak, mint nem amatöri tagok 
is résztvettek.

=  Az ovodák karácsonyi ünnepe. 
A kevevárai közs. I. és II. számú ovodák 
karácsonyi ünnepe tegnap délután 3 óra
kor volt a szülők nagyszámú jelenlétében. 
Balogh Istvánné és Oberläuter Esztellának 
csak gratulálni lehet a szépen sikerült 
ünnepélyhez. A programin a következő 
volt: Angyalsereg. Közös karének. Üdvözlő 
vers. Elmondja Novicki Márton I. sz. óvo
dai növ. Karácsonyi versek. Elm. az I. és
II. sz. ovodai növ. Mennyből az angyal. 
Karének. Mikulás. Élőkép előjátékkal. Elő
adják az I. sz. ovodai növ. „Őrangyal“ 
Marx Paula. Élőkép előjátékkal. Előadják 
a II. sz. ovodai növ. Alkalmi színdarab. 
Előadják: Mundrich Lujza, Nica Lörincz, 
Seemayer Emilia és Paull Róbert II. sz. 
ovodai növ. „Betlehem“. Élőkép. Előadják 
az I. sz. ovodai növ. „Vígan zengjetek.“ 
Közös karének.

=  Iparostanonciskolai otthon gyű
lése. A kevevárai iparostanonciskolai ott
hon e hó 2 1 .-én délután fél 2 órakor a 
központi iskola nagy dísztermében gyűlést 
tart, amelyre az érdeklődők tisztelettel 
meghivatnak. A műsor a következő: 1. 
Himnusz. Énekli az ifjúság. 2. Karácsonyi 
ének, Elmondja Róth Ferenc ip. isk. Ili o. 
tanuló. 3. Karácsony estére. Elmondja 
Marx Ferene ip. isk. Ili. o. tanuló. 4. A 
hazai föld és annak szeretele. Wenner 
Ferenc ip. isk. tanító. 5. Karácsonyi éne
kek. Éneklik az otthon növendékei. 6 . Hó- 
pelyhek. Elmondja Miat András ip. isk. III.
o. tanuló. 7. Az öreg honvéd. Elmondja 
Soprony Vendel ip. isk. III. o. tanuló. 8 . 
Két ip. isk. tanulónak felruházása. 9. Szó
zat. Énekli az ifjúság.

=  Kaszinói választmányi gyűlés. E 
hó 13-án a kevevárai kaszinó választmá
nyi gyűlést tartott Dr. Klein József elnök
lete alatt. Uj tagul felvétetett László János 
r. k. s. lelke sz. A tagok sorából töröltette 
magát Müller Péter tanító.

A silvester estélyi tombolával egy
bekötött táncmulatság szükebbkerű rende
zőbizottságába kiküldettek: Müller Béla, 
Stadler Emil, Nikolics Miklós, Vajda István 
és Wenner Ferenc.

— A karácsonyi bioskop előadások. 
A Hoffmann féle szállodában karácsony el
ső és másodn ípján igen szép mozielőadás 
lesz. „Az örvény“ vagy máskép„ “Az embe

ri szörnyeteg,, című 6 részből álló színes és 
1930 m. hosszú inozgofényképet sikerült a 
tulajdonosnak lekötnie, amelyet a budapesti 
apolló színház 10 egymás után következő 
előadásán zsúfolt házak nézték végig. Fel
hivjuk tehát mi is erre a közönség figyelmét.

“  Meghívó. A kevevárai közs isko
lák az iparostanonciskolai otthonnal 1913. 
december hó 2 2 -én d. u. 2 órakor a köz
pontosított elemi népiskolában a szegény 
nép- és iparosisk. tanulók téli ruhával való 
ellátás céljából karácsonyi ünnepélyt ren
dem, melyre ez utón a jószívű adakozók 
tisztelettel meghivatnak. Az igazgatóság. 
Az ünnepély tárgysorozata: 1 Menyből az 
angyal. Énekli az ifjúság. 2 „Karácsonyra.“ 
Elm. Leopold József III. a fiúoszt tanuló. 
3. „Karácsony este.“ Elm. Seemayer Anna
III. leányo. tan. 4. „A fenyőfa álma.“ El
mondják: Kanyó Margit és Lutzer Mária
III. leányo. tan. 5. Karácsonyi ajándék 
Elm. Werlir.g Ferenc és Gruics Milorád
IV. o. t. 6 . A megfagyott gyermek. Klii.- 
gert Margit IV. o. t. 7. Karácsony angyala. 
Elm. Kacsina Oktávia IV. o. t. 8 . „H'pe- 
lyek“ mondja Miat András III. o. iparos 
isk, tan. 9. A Éji látogatás. Elm. Schibel- 
ka Anna és Dollak Teréz IV. o. tanulók.
10. Karácsonyi ének. Elm. Róth Ferencz 
III. o. iparos isk. t. 11. Karácsony estére. 
Elm. Marx Ferenc III. o. ip. isk. tanuló.
12. Pásztorok. Énekli a tanulóifjúság. 13. 
A ruhák kiosztása.

— A szegény tankötelesek kará
csonyfájára (téli felruháztatására) követ
kező adományok folytak be: Kevevára 
nagyközség 40 k., Hübsch János, Theo- 
dorovics Vazul 30-30 k; Behr Hugó Jenota 
Szilárd 15-15 k; Kosztics Koszta, Nikolics 
J. Miklós, Ritomirovics és Rakitován, Ka
csina Lázár, 10-10 k; Csők Simon, Gunzy 
József, Vlajkovics Péter, Hübsch Rudolf 
5-5 k; Baumann Sebestyén, 2 k; Dunare- 
ana 5 k; Geiger Antal 2 k; Brock Illés és 
fiai 4 k; Pancsovai népbank kevevárai 
fiókja 3 k; ^orotka Zvé 2 k; Szmollény 
Károly, Ozorovics Péter, Hoffmann Henrik, 
Zieschang Hermann, Weber Alajos, Pav- 
lovics Sándor, Kohn Ignácz, Graf Jakab, 
Radulovits testv., Nikolics Dusán, Kauf
mann Ilona, Dr. Rédiger s n*eje, Ferencz- 
házyné, Rézsa Milán 1-1 k; Fábry Géza, 
Török Gyuláné, Rojesco Emilia 2-2 к; Dr. 
Bozseszky Milán N. N. Kucht К., B. J., 
Mahler A. 60-60 f., Behr András Maringer, 
Kosár János N. N. 50-50 f., Nikolicsné, 
N. N., Dollák János, Nikolics Jovánka, 
Leopold József, Mayer Alajos Bomerszbach 
Vilmos, G. ti., Stojkovics Péter Popa György 
N. N. 40-40 f. Brunner Antal, Kuhn, He
lyes 30-30 f. N. N., N. N., Götz, Feszel, 
Janics, N. N., N. N., R. L., Schok Károly, 
Markovics Joca, 20-20 f. N. N., Raics, Bür
bach Sándor, Berics Péter 10-10 f. Skar- 
day Károly 5 k. Klemm Keresztély 6 k. 
Dr. Ghelner Jenő 2 k. Dr. Jova György, 
Kuhn, Dr. Lekics Illés, Paull János, Dr. 
Franki Sándor 1-1 k. Lutzer 10 f. Gunzy 
J., Felbersohn M., 1-1 k. Friedrich J. Já
nos 3 k. Janics Döme 1 k. Dinusz János, 
Despinits Xenia, Schlarb Fülöp 2-2 korona. 
Sleinwasser Ernő, Dr. Szallós, Dr. Reichel 
Kappné 1-1 k. Adamovics, Stadler. N. N., 
Ogrin J.. Trankulov 50-50 f. N. N., Bog- 
danovics 40-40 f. N. N., N. N., 20-20 fill. 
Reichel Fritzike, Reichel Erzsi 10-10  fill. 
Temeskubini Takarékpénztár 3 k, Dr. Ja- 
kabfy Ernő 2 kor. Ös zesen 284 kor. 70 f.

Az ezen összegből felöltözendő sze
gény tanulók nevében, a jószivű adako
zóknak hálás köszönetét nyilvánít: a köz
ségi iskolák igazgatósága.
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1568/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. illetőleg az 1908 évi XLI. 
t.-c. 19 a érrelmében ezennel közhírré te
szi, hogy a kevevárai kir. járásbíróságnak 
1913 évi Sp. III.-1252/2 számú végzése 
következtében Dr. Goldman Fülöp temes
vári ügyvéd által képviselt Palágyi József 
temesvári czég javára kevevárai lakos el
len 270 kor. s jár. erejéig 1912 évi nov. 
hó 25-én foganasitott kielégítési végre
hajtás utján lefoglalt és 900 kor. becsült 
következő ingóságok, u. m. hintó és wert- 
heim szekrény nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913 - ik évi V. 1252/1 számú vég
zése folytán 270 kor. tőkekövetelés, ennek
1912 évi január hó 1 napjától járó 5 %- 
os kamatai, váltódij és eddig összesen 84 
kor. 60 fill. - ben biróilag már megállapí
tott, költségek erejéig, alp. kevevárai lak.
1913 évi dec. 24 napj. d. e. 8 órája ha 
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881 évi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értel
mében készpénzfizetés 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 1831. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára, 1913. december hó 11.-én.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

1154/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a ftemplomi kir- tör
vényszéknek 1913 évi 16176 szémú vég

zése következtében Dr. Zinner Miksa fe
hértemplomi majd Dr. Bartulov Gáspár ke
vevárai ügyvéd által képviselt fehértemp
lomi polgári takarékpénztár r. t. javára de- 
libtáti lakósok ellen 224 kor. s jár. erejé
ig 1913 évi szept. hó 6 n. foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felül
foglalt és 1600 kor. becsült következő in
góságok, u. m .: 4 drb. ló nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1913-ik évi V 893/1 sz. vég
zése folytán 224 kor. tőkekövetelés ennek 
1913 évi juluis hó 22 napjától járó 6 % 
kamatai, 7 з % váltódij és eddig összesen 
93 kor. 86  f.-ben biróilag már megállapi- 
költségek erejéig a más fizetett 250 
betudásával IV alperes lakásán 
leendő megtartására 1913 évi decemb. hó 
29 napjának dél. e. 72 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t. ez. 107 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén be
csáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglalták és 
azokra kielégítési alapot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t. ez. 120 § -a  
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára 1913 évi dec. hó 15- én.
Orsó J. kir. bir. végrehajtó

1577 és 1578/1913 végr. szám.

ÁruerSsl hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-c. 102. § - a értelmében ezennel 
közhirré teszi, hogy a t°mesvári kir. já
rásbíróságnak 1913 évi Sp: II. 898/2 Sp. 
II. 897/2 számú végzése következtében Dr. 
Huszár Ödön ügyvéd temesvári lakos ja
vára delibláti lakos ellen 200 K. 200  K. 
s jár. erejéig 1913 évi novemb. kó21-én 1 
foganasitott kielégítési végrehajtás utján j  
le és felülfoglalt és 3700 kor. becsült kö

vetkező ingóságok, u. m. csöves kukoricza 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. já
rásbíróság 1913 - ik évi V. 1017/2 és 1018/2 
számú végzések folytán 200 és 200 K. tő
kekövetelések ezek 1913 évi január hó 6 

I napjától járó 6 % - os kamatai* 7a% váltó- 
! dij és eddig összesen 80 kor. 46 f.-ben bi

róilag már megáll költségek er. alp. delib. 1. 
1913 évi december hó 23 - ik napján- 
nak d. e. 8 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly és 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t. ez. 
107 és 108 § ai értelmében kézpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükségese
tén becsáron alól is elfognak adatn.

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

Kevevára 1913. dec. hó8 -ik  napján.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

903/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végr. az 1881 évi 

LX. t. ez. 102 § értelmében ezenel közhir
ré teszi hogy a temesv. kir. törvényszék
nek 1813 évi 23830 sz. végzése következ
tében Dr. Frankl S. ügyvéd által képv. 1. 
délmagy. orsz. gőz gyár r. t. javára 836 
k. s jár. erejéig 1913 évi aug. 23. foga
natosított kielégítési végrehajtás étján le- 
és felülfoglalt és 645 kor. becsült követ
kező ingóságok u. m. bútorok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
jbiróság 1913. évi 877 sz. végzése folytán 
806 kor. tőkekövetelés, ennek 1613 évi 
julius hó 21 napjától 6 % kamatai 1/3 % 
váltódij és eddig összesen 149 kor. 27 f. 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig székelykevén alperes házánál leendő 
megtartására 1914 évi január hó 7 - ik 
napjának délutáni 2 órája 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 fölülfoglalták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 102 § -a  
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kevevára, 1913 évi dec. hó 17.-én
Gurits L. kir. bir. végrehajtó.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;;

Id isák!
A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 
virág kereskedésében.

^  Nyomatott az überlauter- féle könyvnyomdában, Kevevárán.
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