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

A „Kevevára44 igen tisztelt olvasó
inak és jóakaróinak b o l d o g  ű j- 

^ 1  é v e t  kíván
у  A szerkesztőség.

A kevevárai haladó párt.
Csendes szemlélői voltunk a — 

még közel — múltnak a mikor a ma- 
radiság nálunk orgiáját ülve garáz
dálkodott, és mi néma tehetetlenség
ben megmeretten álltunk néztünk 

. és vártuk az üdvös fordulatot. 
Vártunk valami megoldást, valami 
vigaszt hozó változást. A biztató ki
áltást, a gyújtó jelszót vártuk : Pol
gártársak alkossunk teremtsünk!

Éreztük, hogy erőnk ámbár még 
gyenge s metszett szárnyaink még 
nem visznek a magasba fel; béklyóba 
szoritott kezünk lábunk sebe sajog, 
de veszteg nem maradhatunk, a meg
váltásnak jönni kell.

Késett amire vártunk, soká ké
sett ugyan, de foszladozó reményeink 
teljesen cserbe nem hagytak.

A községünk beléletében hosszú

időkön keresztül diadalmaskodó con- 
servativ felfogással szemben érvénye
sülését követelve egy modernebb — 
s Kevevára község jólétét, előhala- 
dását és felvirágzását más eszközzel 
elérni célzó — párt nyomul előtérbe.

A sokat nyomorgatott közs. auto
nómiának egy évi megvonása kemény, 
de jó lecke volt s egyszersmint a 
tehetség és akaratra egy lüktető 
buzditás.

Bátoritás volt ez a széttekintésre, 
hogy bizalmunk letéteményeseit kö
rültekintőbben meg vá 1 ászt h assu k.

így ült össze Kevevárán a most 
már nagyobbrészt intelligens elemek
ből álló közgyűlés, melynek nyomán 
nemsokára egy életrevaló eszme lá
tott napvilágot s megalakult a keve
várai haladó párt.

Hosszú tűnődések után végre 
gondolataink gyors-röptének sikerült 
szabad teret teremteni.

Megtaláltuk azt az irányt, mely 
szellemi kibontakozásunk, eszménye
ink mágasló kékjén napként kell 
hogy ragyogjon. Azt az irányt mely
től vezettetve utunk egyenes s szi

T ARCA.
— 4Hfr—

Az igaz ember.
Tlioshanzn Phitt.

A Föld és általában minden létező 
energiák végtelen uralmát nyögi. Ez a 
idenség megmásíthatatlan törvényé, 
dyben az ember i zonan kivételként 
ntkezik. Neki mint a teremtés koroná
ik a Föld legtökéletesebb alkotasanak 
anis többé-kevésbé módjában áll e ráb
aiul való fölszabadulás. Szelleme, tá

timul függetlenséget biztosit szamara: 
iknek többet, másiknak kevesebbet. A 
knem minden téren — értve az embe- 
énykedések eddig ismert halmazat — 
getlen ember a zseni. A szel eim on- 
,ság, az ősenergi ilói való függetlenseg, 
retkezetlenséget nem ismerő hatalmától 
5 fölszabadulás elismerést es fölényt 
réz a zseninek az átlag emberrel szem-
,..........de azért rendeltetését a zseni
1 tölti’ be — tisztán tudással — Az
az e m b e r  nemcsak tudásával,hanem
í sorban önfeletti uralmával vauk ki s 
i be hivatását. Igaz, mindnyájunk szent

kötelessége a szellemi fölvilágosodás utá
ni törtetés, de azért rendeltetésünk, vég
célunk mégsem lehet csupán az ? !

Számunk millió és millió. A tudás a 
szellemi fölvilágosodás egyes - egyedüli 
mértéke — csak kevesek tulajdona. Ha a 
lángész hatalmának elérése volna kizáró
lagos rendeltetésünk, vagyis ha csak a 
lángész töltené be igazán hivatását, akkor 
a Földön élő emberek 99%-a jogosulat
lanul viselné e szép, minden egyéb terem
téssel szemben fölényt adó, tökéletességet 
jelző nevet, . . .  s itteni bolyongásuk 
céltalan volna.

Csak a zseni igaz ember!
Igen fontiek alapján ez а со: clusió. 

Nem ágy azonban, ha beljebb hatolunk s 
ott teremtünk világosságot! Az ember 
amellett, hogy szellemmel rendelkezik 
érzéki lény is. Az érzékiség a 99-nek is, 
az 1-nek is tulajdona. S ez teszi egyen
lővé, egytó.m ivá a 1 0 0 -at.

Az érzékiséget vizsgálva más ered
ményre jutunk !

Mindenki,-tart Dzzek a 99-hez, avagy 
az 1-hez saját énjében kialakult szabályok 
szerint cselekszik'; cselekvésében minden
ki meghatározott maximák elvét követi: 
Az ember első ts legszentebb kötelessége

lárd talajon haladva biztos a célunk.
Haladó pártunk eszméjének irá

nya ez ! Helyes és fenséges egy esz
me, mely üdvös felkarolást érdemel; 
megérdemli, hogy közönségünk kö
rében jó visszhangra s hatalmas tá
mogatókra találva kivitelben erőssé 
legyen.

Tömörüljünk össze e lelkes tá
borba, sorakozunk a haladó-párt zász
laja alá s tehetségünk, teremtő erőnk 
tőkésedül fog a párt szolgálatában.

Sz i l á r d  e l h a t á r o z á s u n k  ki
t a r t ó  t ö r e k v é s ü n k  ad mun
k á n k n a k  e s z mé n y i  t a r t a l ma t ,  
me l ybő l  egy mi n d e n  h a l a d á s t  
f e l ö l e l ő  k u l t ú r á l i s  moz ga l om 
a l a k u l  ki.

L e g y ü n k  e gys é ge s s é !  Ér t 
sük meg e gymá s t  s é l e t r e v a 
l ó s á g u n k  h a t v á n y o z o d  ni fog! 
Mellünket verve büszkén mondhat
juk majd, v é g r e  b o n t a k o z n a k  
az a k a r a t o k  s lenyűgözve a pety
hüdt ideget mint bisztos teremtő erők 
hatolnak előre.

Régi tesbetéseinkbo'l imár felo
csúdva, nemes lelkesedéssel törtes-

e maximák he'yessógánek, vagyis az „én“ 
fölötti uralom biztosit isa. Csak az méltó 
és jogosult az „igaz ember“ névre, aki 
érzékiségét értelmének alárendelve az ér
zelmek és akarat harmonikus együttmű
ködésétől ösztönözve, kényszeiLve cselek
szik. Amilyen a cselekedet, olyan az 
ember. A cselekvést létrehozó meghatáro- 
rott maximák: a jellem az egyedüli mér
ték az ember értékére; a Charakter az az 
oszlop, amely az embert a magasba 
emelve „igaz embereként mutatja. Más 
szóval: igaz ember a jellemes ember, 
vagyis az, kinek cselekedetét nem a kel
lemes, vagy kellemetlen irányi ja, hanem 
aki a maga érdekét a közérdekben látja; 
akiben nem egyéni, hanem egyetemes 
szempont érvényesül, vagyis akiben 
erkölcsi törvény uralkodik.

Az erkölcsi törvény — akaratunk 
füj;getlenitője — mindig a „;ó“ szempont
jából ösztönöz cselekvésre ; szerinte a jó 
a hasznos, a helyes a cselekvés inditó 
oka. Aki így cselekszik, vagyis aki igy 
él, az jellemesen, azaz rendeltetésszerűen 
el s lakjék az bár kunyhóban, övé az 
érdem, ő a teremtés koronája ő az igaz 
ember. Flőtte kalapot le !!!
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síink eleire, hogy a pányváitól végre 
felszabadult fejlődésünk triumfáló 
menetének kíséretében mint elsők 
részt vehessünk!

Az ósdi rozsdamart láncszemek 
olerőtlenedve széthullottak, megfo
gyatkozva meggyengülve a régi con- 
servativ pártfelfogás is porba hullott.

Nagy jövőt jósló haladó pártunk 
fejlődésének tapintatos menetében 
pedig — mely a modern kor felfogd- 
sának az őt megillető piadesztájára 
fog tudni helyezkedni — mindenkor 
bizhatunk.

Emeljünk kalapot e megindult uj 
irányú szellemi élet, - társas kultúr 
mozgalom előtt; mely hivatva van 
Kevevára jövő boldogulásának alap
ját megvetni. Szegődjünk községünk 
lelkes kultúr- munkásaivá s egy kis 
jóakarattal a köznek is jó szolgálatot 
tehetünk. Csak akarni kell, mert az 
akarat — mint a legtökéletesebb gon- 
golatok, legistenibb érzések impe- 
rátora,— hat, alkot és teremt. Az em
ber öntudatának mily parancsoló őnér- 
vényesülése az a k a r a t ,  — mint 
minden öntét szülőanya. Akarat szük
séges az élet minden tevékenységé
hez, akarat fűzi tovább a szellemi 
individuális fejlődés szálait.

Cogi tó ergo s um! -De viszont 
csak az képezheti a társadalom igazi 
értékét, a kinek akarata is van mely- 
lyel gondolatait megtestesíti.

Nem lennénk eléggé hálásak őse
ink iránt, alkotásaik- és kultúremlé- 
keiket tétlenül csodálva.

Nincs szó azon érzelmek kifeje
zésére, amelyek Nagyjaink alkotásai 
láttára szivünk mélyéből előtörnek s 
érvényesülésüket követelve, minden 
érző keblet kisajátítanak. Ezen me
leg érzelmek a hála érzelmei.

Hálás az utókor, őseinek nagy 
műveit magasztalva, azzal a tűzzel, 
azzal a lánggal, mellyel ők ezt al
kották !

Legyünk mél t ók őseinkhez!
Le gyünk  mé l t ók  az u t óko r  

t i s z t e l e t é r e !
Kollmann Mihály.

Újév napjára.
Sokféleképpen ábrázolja a képző

művészet az ó év elmúltát és az uj 
esztendő megszületését. Az angolok 
szeretik az öreg embert kaszával és 
a halálnak egyéb külső szimbóluma
ival a kezében ábrázolni az elmúlt 
esztendőt. Az aggastyán ott áll a 
küszöbön, gyergyát tart a kezében, 
amelyet elfuj és az elfujt lang kiraj
zolja az 1913-as évet, mig mögötte 
egy bájos meztelen gyermek á ll: az 
év, teli reményekkel, teli titokzatos
sággal és csak jóhoz való bizodalom- 
mal.

Olyan életfilozófia nyilvánul meg 
ebben a képben, annyi invenció és 
költői melegség sugárzik belőle, hogy 
bátran tehetjük ezt az év szimbólu
mává általánosságban. A gyermek 
háttere a fölkelő nap, amely sugara
ival bearanyoz mindent ami körze
tébe kerül: igy látjuk az uj évet, 
igy mutatja azt nekünk a művész és 
mi igy szeretnők azt beteljesülve 
látni. A gyermek, ez minden olyan 
érzésnek az eredője, amihez az em
beri vágy odacsatolja a reményeit. 
A keresztény vallás kezdete a gyer
mek Jézushoz fűződik, testté lett 
ártatlansághoz, Jézushoz az ideálhoz, 
aki azzá maradt, ami gyermekkorá
ban volt: egyszerű, keresetlenül ter
mészetes és bizakodó. Csak igy vál
hatott Megváltó belőle, csak igy volt 
képes bájos naivságával egy oly közön
séget toboroznia maga körül, amely 
még évszázadok múltán is és remél
hetőleg évezredekkel utóbb is meg
tartotta az Isten ember emlékét 

Ám az örég emberről is szót kell 
ejtenünk. Az öreg emberről, aki egyik 
kezében a homokórát, a másikban az 
alvó lángot tartja. Erről se feledkez
zünk meg, mert nem elég a bizoda- 
lom a jövőbe, hanem szükségünk 
van a tanulságra is és ezt csak a 
múltból — és ezt jelképezi az ag
gastyán — tudjuk meríteni. Az elmúlt 
esztendő pedig elég anyagot ad 
tanulságra, szemlélődésre és mindarra, 
amiből megkonstruálhatjuk az uj 
jövevény számára a nevelési irányt, 
így vagyunk a múlt esztendővel, 
így vagyunk minden más ével is. 
Amint alkalmazható ez az egyénre, 
akként szól ez nemzetekre és nagyobb 
közületekre is. Kérdezzük már most, 
hogy Magyarországon mit jelent a 
múlt év és mit jelenthet a jövő 
esztendő ?

A múlt év kínos izgalmakkal 
volt tele. A törvényhozás körül olyan 
jelenségek mutatkoztak,amikre például 
a parlamentarizmus történetében még 
példa nem volt, az ország fővárosa 
a nyári hónapokban egy ideig mint 
egy katonailag megszállt város olyan 
volt és ezen izgalom átszármazott a 
vidékre is. Ehhez az egyik bajhoz 
hozzá járult a másik: gazdasági 
pangás, amely minden reményünk 
ellenére,, hogy meg fog szűnni, 
mindinkább erősbödött, félelmetesen 
nagyobbodott, egy lavina volt, 
amely elpusztulással fenyegette ezt 
az országot.

Szerencsére az újév nem talál 
bennünket ebben a katasztrofálisan 
kínos helyzetben. A gazdasági hely
zeti némileg javult és bízvást remél
hetjük, hogy a jövő év meghozza 
mindazt, amit az előző évben kelle

metlenségeire kérésük az anomáliák 
okát és rájövünk majd arra, hogy 
a múlt év nekünk tanulságul szol
gálhat arra nézve, hogy az uj évet 
miként rendezzük be. Az öreg ember 
szimbolézálja a tapasztalatot, a gyer
mek a reményt, az erőt, a munka
kedvet, a fejlődést. Ha az öreg 
ember tapasztalataival irányítjuk a 
gyermek fejlődését, akkor bizhátunk 
abban, hogy az uj évben minden 
téren javulás lesz észlelhető, hogy a 
következő év, az 1914-iki meghozza 
a várva-várt jólétet, a lendületet 
iparban és kereskedelemben és 
meghozza az áldást a mezőgazdaság
ra is.

Reméljük, hogy ilyen zilált ál
lapotoknak, mint amilyen a múlt év
ben volt az uj esztendőben nem lesz 
Magyarország a színhelyen. Remél
jük, hogy most már csak ugyan bé
kés fejlődés útjára tér a törvényho
zás, annak a fejlődésnek az útjára 
amely osztálykülömbség nélkül min
denki számára meghozza a jogokat 
az egyéni érvényesülést és közsza
badságokat. Adja Isten, hogy úgy 
legyen is!

Újévi gratuláció.
Nagy adó terheli a társadalmat az 

újévi gratulációkkal. Oly kárbaveszett ki
adások ezek, amelyektől ma már mindenki 
örömest eltekint,

E helyett egy sokalta fontosabb tár
sadalmi kérdésen lehetne, sőt kellene eny- 
hiteni.

Mennyi árván didergő, szegény isko
lás gyermek arcáról lehetne letörölni a 
nyomor könnyét, azon fillérekkel a mely
ikeket az új év alkalmával képeslapok, 
névjegyek stb. re áldoz közönségünk.

Üdvös gondolat volna tehát az újévi 
gratulációknak — a szegény iskolás gyer
mekek javára való — megváltása.

Azon kérelemmel fordulunk tehát az 
igen t. olvasóközönségünkhez, hogy ezen 
jótékonycélú eszmét magáévá téve, ter
jeszteni s nemes példa- adással pártfogol
ni kegyes legyen.

A kivitel megkönnyítésére, illetőleg 
a jótékony adományok összegyűjtésére 
szolgáljon a kevevárai posta takarék; ki
sebb összegeknél pedig a „Kevevára“ szer
kesztősége, hová a jótékonycálra szánt fil
lérek beküldh 'tők.

Az adományozók névsorát lapunk 
következő száma fogja hozni.

E célra a póstatakaréknál számla nyi- 
tatott. Befolyt összeg: Nikolics 1). 2 kor. 
Laczkov Ly. 2 kor.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
Néhány „Magyar Könyvtár“ füzetről.

720. Révész Béla: Nyomor. Elbeszé
lések. Bo.dogtalan, rongyos, éhező embe
rekről, egyszerű, kisigényű életekről szól 
ez a füzét. Szól bibliás szeretettel vén 
napszámosokról, rokkant honvédekről, 
akik alamizsnán tengődnek, szól szomo
rúan Tamásról, egy merengő lelkű, romló 
tűd 3jü asztaloslegényről, szól Vas János 
tragikus haláláról, amely mögött a gyilkos
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ezer báiiatos szépségűéi gazdagítja őket. 
Fájdalmas megindultsággal sír a csöndes 
szenvedés és a mél/ szomorúság e halk 
poetikus elbeszélésekben.

Olvassák el őket.
72Í-722 Flers és Caillavet: A zöld 

Frakk. Vígjáték. Fordította Heltai Jenő. 
Ez a darab ötletes. Egyik tréfa, bolondság 
és malacság a másik után pompásan 
illeszkedik a cselekvénybe. A sze zők 
maró gúnnyal ostoroz/.á t a francia aris- 
tokraták szerelmi falánkságát. Ebben a 
darabban mindenki szerelmes. Egyik 
szereplő azt mondja Franciaországnak 
külön szerelemügyi miniszterre van szük
sége. Aki halhatatlan szerelmi és kicsa- 
pongási érdemeket szerzett, azt beválaszt
ják tagnak az Akadémiába. A francia 
akadémikusok díszruhájához tartozik egy 
zöld frakk s innen a darab cime. A zöld 
frakkot most játszák a Vígszínházban.

723. Guy de Maupassant: Családi 
Körben. Fordította Benedek Marcell. Guy 
de Maupassant francia iró volt. Elme
gyógyintézetben halt meg egy tüneményes, 
rövid élet után. Nálunk sokat olvassák. 
Szeretik a tiszta naturalizmusát. Benedek 
Marcell most négy elbeszélését fordította. 
Mindegyik elbeszélés egy nemes lélek 
művészi alkotása. Bennem a székfonó 
másokról. Egyszerű, igénytelen történetek, 
de az iró meleg szive, ragyogó képzelete 
irtózatos tűz piroslik és szól másról meg 
leány szomorú, nagy szerelme tovább él, 
akár Tolsztoj Karenina Annájának vagy 
Gárdonyi Emőkéjének halálos szerelme.

724-725. Iieitai Jenő: Egy Operette 
Története. Kis komédiák. Ha rosszkedvű, 
ha bosszús — kedves olvasó — menjen 
el a könyvkereskedésbe, vegye meg 
Heltainak ezt a füzetét és olvassa el. Ma.1 
az első lapoktól derül-vidul a lelke. Mert 
ez a füzet telis-tele kedves, jóízű bolond
ságokkal Heltai világában bohém, burleszk 
emberek — kik előtt idegen a kőny, 
sóhaj, gond és bánat — élik furcsa, 
vidámságos életüket.

H Í R E K .
=  Közgyűlés. A keveváraí ág. h. 

ev. fiókegyház f. hó 26-án tartotta évi 
közgyűlését. Új egyházi felügyelővé Engler 
Lajos pénztárnok jegyzőve Vajda István 
polg. isk. tanár és pénz tárnokká Kulin 
Ferenc választatott meg egyhangúlag. 
Ezután Engler Lajes fiókegyházi pénztár
nok előterjeszti a f. évi zárszámadást és 
az 1914. évi költségvetést. A Közgyűlés 
elfogadta és Engler Lajos pénztárnoknak, 
valamint Fábry GSza volt fe.ügyelőnek és 
Regius Emil volt jegyzőnek hű és buzgó 
fáradozásukéit jegyzőkönyvi köszönetét 
mondott.

— Karácsonyi ünnepek. Homokoson 
mint minden évben, úgy az idén is az 
ág. hitv. ev. templomban dec. 24-en este 
5 órakor karácsonyi gyermekünnepély 
volt, a hol az ünnepség után az iskolás 
gyermekek között — a közadakozásból 
gazdagon diszitett és megrakott ksrácsony- 
fáról — ajándékok lettek kiosztva.

— Párt értekezlet. Múlt vasárnap 
f. hó 10-én párt értekezlet volt. Az utób
bi időben megalakult haladó pártank a 
közgyűlést megelőző napon tartotta meg 
értekezletét, a melyen az ott tárgyalandó 
14 pontot megvitatták és a’aposan átdol
gozták.

Hogy mennyire tiszta és rendezett 
gondolatokkal lépnek a párt tagjai mint

községi képviselők a közgyűlés elé, mu
tatja a kitűzött 14 pont tárgyalása feletti 
gyors siker, de mutatja a közmegelégedés 
is, mely az arcokra általános derültséget 
varázsol.

Kívánjuk ezen uj pártnak, hogy az 
uj esztendőben sem szűnjön meg még 
fokozottabb mértékben a közjó és közsé
günk felvirágoztatása érdekében működni.

=  Népies felolvasás. Az analfabéta 
tanfolyam vezetősége eddig már megnyi
tása óta 2 ízben tartott népies előadást. 
Ezen előadásokon helyi viszonyainkhoz 
mérten igazán mondhatni élénk volt az 
érdeklődés. A tanfolyam hallgatóin kivül 
mások is megjelentek. Az előadás folya
mán tapasztalt szives türelem és a han
gulat derültsége előadót is fokozottabb 
munkára serkentette. Mivégből előadásait 
a jövőben énekkel és szavalatokkal is 
össze fogja kötni.

A következő előadás ma f. hó 28-án 
d. e. 11 órakor lesz. Kérem a közönség 
szives érdeklődését.

=  Szilvoster estély. A kaszinó 
által rendezendő silvesteri mulatság tud
valevőleg tombolára! lesz egybekötve. A 
tárgyak karácsony óta Nikolics Miklós 
fűszerkereskedő kirakatában láthatók. 
Egy tombolajegy ára 49 fillér. Belépő dij 
nincs. Csak a férfiak fizetnék 1 koronát 
zene dij cimén. Meghívókat nem bocsáj- 
tanak ki. Minden kaszinói tag hozhat 
magával vendégeket.

=  Karácsonyi vakáció. A helybeli 
iskolákban a karácsonyi vakáció dec. 24- 
ével kezdődött és az elemi iskolákban 
január 2 -áig a polgári iskolákban január 
3-áig tart. A szülök figyelmét felhívjuk 
erre, nehogy gyermekeik esetleg igazolat
lan mulasztásokkal terheltessenek meg.

=  Lapunk иj rovata. Uj évtől kezd
ve lapunkban megkezdjük a „Magyar 
könyvtár kiadásában megjelent könyvek 
bírálatát. Az olvasó így sokszor megtudja 
a könyvpiacon megjelenő új könyvek 
rövid tartalmát, azoknak irodalmi értékét 
és jelentőségét anélkül, hogy az egészet 
elolvasná. Az ismertetést Locz Frigyes 
homokosi tanító lapunk munkatársa fogja 
eszközölni.

— Kevevárai szenzáció. О z о r o- 
v i c s Péter hentes mester kevevárai la
kos múlt héten üzletét az árukkal és la
kását elhagyva, állítólag megszökött.

Szökése okát — több versió szerint 
— nagy adóságai képeztek. Tartózkodási 
helye még eddig ismeretlen.

— Felhívás. Az érdekelteknek ezúton 
is szives tudomásukra hozzuk, hogy а III. 
és IV. kereseti adó bevallások és a teher 
vallomások legkésőbb január hó végéig 
beadandók.

=  Közgyűlés. Hétfőn f. hó 22-én 
d. u. 3 érakor községi közgyűlés volt a 
következő nevezetesebb pontokkal:

Pdének kiválasztására a képviselő 
testület 2 tagja Kokora Illés és Bunda 
Vásza küldetett ki.

Az 1914. évre engedélyezett kisegítő 
munkaerő költségének tervezése, valamint 
az alsó erdőőri állás szervezése kimon
datott.

A „Donau Hypoihaekbanktól felvett 
kölcsönb Л kifolyólag egy pótnyilatkozat 
kiállítására a községi biró és jegyző lett 
felhatalmazva. ,

A parkban egy uj közkútnak fúrását 
elhatározták. A fúrási feltételek megálla
pítása véget Paull János, Schlarb Fülöp 
es Kupuszárovics Mita küldetett ki az 
elöljáróság mellé. Ennek alapján a ver

senytárgyalás nyomban ki lesz Írva.
A község megkísérli a fogyasztási 

adót általányozás utján biztosítani. A tár
gyalások megkönyitése céljából bizottsá
got küldtek ki.

A nagybecskereki kincstári ügyész
ség megkeresésére a kiszáradt Ponyavica 
iránti perből kifolyólag az ingatlan birtok 
átadása iránt az elöljáróság felhatalmaz- 
tatolt a további intézkedések megtételére.

A bemutatott házszámos táblák 
ajánlatai közül Mátrai Antal és társa 
bpesii cég ajánlata lett elfogadva, mert 
kiállítás tekintetében legmegfelelőbb.

Iskolák és ovodák tanévi számadása 
elfogadtatott.

A gór. k. román hitközségnek a 
kereszt felállításához szükséges terület 
engedélyezve lett.

— Ízléses, örömetszerző karácsonyi 
ajándékot mű- és dísztárgyakban, perzsa- 
szönyegek, csillárok, brilliáns ékszerek, 
ezüstárukban, egész finom bőrdiszműárú- 
kat, bőröndöket, igen olcsó alkalmi árak 
mellett csak S t e r n b e r g n é l ,  Temesvár 
Belváros, Merczy-ulca (Telefon 11-77) 
lehet beszerezni.

— Kézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdóasztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szabit. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

Ezennel van szerencséin, a nagy
érdemű közönség szives tudomására 
hozni, hogy „a Hoffmann szálloda“ 
mellett a Ballán-féle házban

й  © г й é  ! sy ü z l e t e t
nyitottam.

Szives pártfogást kér
Reiter János.

A z  E s t
a legjobb magyar napilap.

Hírei frissek és igazak!
Közgazdasági rovata a gazdasági élet 
minden mozzanatáról számot ad sport
rovata a sport minden ágának ese
ményeiről hűen beszámol.

A bel- és külföld naposé
ra én у e it

1 a legmegbízhatóbb tudósítók távirati 
és telefon jelentései alapján laghama- 
rabb közli.

Az Est
megjelenik a fővárosban déli 1-kor és 
kapható délután az О b e r 1 ü u t e r- 
fele könyvkereskedésben, Kevevárán. j

Ára 8 fillér.
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S t e c k e n p f e r d
l i l i o m t e j s z a p p a n

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

I  Könyvkötői műhelyemben $
S  mindenféle e s zakm ába  $
© #
® vágó munkálatok a leg- •
e  n a g y o b b  szakértelem- •
© #
© mel elkészíttetnek. ©

®  OberlauDr Rófortné •

A Régius-féle

liáz eladó!
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Olcsó könyvek! 
az Atheaasußi hSnyuSárből
z Oberläuter-féle könyvkereskedésben 

kaphatók Kevevára.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;;Dózsák!
 ̂ legszebb és legújabb nemes ró- 
safácskák gyökerestől kaphatók: 
í i к о 1 i c s Mi k l ó s ,  melegház: 

virág kereskedésében.
Nyomatott az Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.

9 Ez az igazi!
WAGNER „HANGSZER KIRÁLY“

Budapest, József körút 15.
Különleges hangszerei a következők : Varázs- 
fuvola ajándékkal, 4 kor. Csodaréztrombita- 
vastag rézből 6 korona. Tüntérha rangok, lő 
csengő 8 korona. „János vitéz“ fuvola 1 és 
2 kor. Varázshegedíí, felszereléssel 6 korona 
Jegásztárogató, bi’hntytikkel 16 kor. Ének- 
lőgép, amerikai, töl ’sér nélkül.

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

cég az első dijakkal lett kittintve.
Ф Fényes árjegyzék ingyan © 

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner“ névre és a 15, 
™ В  ös házszámra. £3


