
III. évfolyam. Ke ve vára, 1914. május 17 .-én . 20. szám.

K E V E V A R A
TÁRSADALMI HETILAP.

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

Hefcfben eg«*ea évre 0 kor. ÖO f., fél évre 4 к >r. 80 f., negyed évre 2 kor. 40 f. 
Vidékéé „ . 1 0  korona, .  „ 5 koronr, ,  . 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.

Ingyenes jogvédelem.
A szegénység nem zárja ki azt, 

hogy a mostoha életrend és viszo
nyok közt élő ember ne legyen leg
alább is épp oly derék, jellemes és 
hasznos tagja a társadalomnak, mint 
a milliókkal rendelkező bankár, föld- 
birtokos, sőt azt sem zárja ki, hogy 
a kis egzisztencia ne legyen lángész, 
aki hatalmas tehetségével nagy szol
gálatot tudna tenni az emberiség 
közösügyének, a haladásnak a töké
letesedésnek, amely felé örökös út
ban van.

Nem érdektelen tehát annak a 
fejtegetése, hogy a polgároknak 
az állam beleavatkozására szoruló 
jogviszonya berendezésénél fogva je
lenleg mennyire uralkodik a jogegyen
lőség s mi volna teendő arra nézve, 
hogy az e téren uralkodó visszássá
gok eltűnjenek vagy kevesbedjenek ?

Ismeretes dolog, hogy az élet
viszonyok mai mozgalmas és fejlődő 
állapotában a törvények, rendeletek 
és egyéb szabályok oly számosak és 
benyólultak, hogy azokban a szak

ember is nehezen igazodik el. Épen 
ezért megbecsülhetetlen a hivatalos 
egyének abbeli szolgálata, amelyet 
ezek a közönség; a felek érdekeinek 
megvédésében hatóságok előtt gya
korinak, mert nincs az a bírói füg
getlenség és pártatlanság, amely 
mindkét fél érdekét egyaránt meg
óvná, különösen a jogviták folyamán, 
s igy rendesen a járatlanok, a ke
vésbé közlékenyebbek, legtöbbször 
tehát a gyengébb felek húzzák a rö- 
videbbet.

A jogegyenlőség szempontjából 
szükséges tehát, hogy a szakszerű 
jogvédelem minden ügyben és min
den egyénre egyaránt kiterjesztessék. 
Ennek lehetőségét elvben minden 
jogállam — hazánk törvényhozása is 
— elismeri, de a gyakorlatbani alkal
mazását a jogügyek nagy csoportjára, 
éppen a legkisebb ügyekre és a jog
kereső egyének jelentékeny részére, 
éppen a legszegényebbekre nézve 
megnehezíti, sőt legtöbbször lehetet
lenné teszi a szakszerű jogvédelem 
drágasága.

Hogy tehát az elv ne le

gyen puszta szó, a szakszerű jogvé
delmet mindenkire s minden ügyre 
nézve hozzáférhetővé kell tenni. Aki 
tudja azt, hogy a szegény embernek 
néha pár garasnyi követelése reá 
nézve épp oly fontos, mint a gaz
dagok százakra, vagy ezrekre menő 
peres vagyona; aki tapasztalta meny
nyi herce-hurcával, költséggel, idő
vesztéssel jár a munkás idejét mu
lasztó embernél a perlekedés: az 
belátja nézetünk helyességét.

A szegény védők rendszere, me
lyet törvényünk elfogadott, nem elé
gíthet ki minket, mert egyrészt na
gyon is megalázó formasággal jár, 
másrészt pedig csak a teljesen va
gyontalanokra terjed ki. Aztán, ha 
már ráfanyarodik is a kispolgár erre 
a keserves útra, cseberből-vederbe 
esett, mert idejét a bíróságok helyett 
a községi elöljáróságoknál kell elvesz
tegetnie, ahol jól össze is szidják, 
hol mondjuk húsz különféle, egy-két 
követelés miatt húsz hivatalos bizo
nyítványt kell kiállitaniok. Ez a mód
ja tehát a szakszerű jogsegélynek 
nem felel meg a jogegyenlőség kö-

T Á R C A .
— —

Még egy mesét tudok.
Banális történet 
Épen nem szokatlan,
— Megesik ez gyakran, —

Hogy csodás- szép álmok 
Semmivé törpülnek. —

A ragyogó szinek 
Lassan megfakulnak,
A gyönyörű nóták,
Mind,-mind elavulnak.
Lázas, forró szavak 
Csendesen kihűlnek,
Napsugaras napok 
Olmossá szürkülnek.

. Elkopott a lelkem 
Minden gazdagsága, —
Pedig nem is régen,
— Valaki ölében —
Én voltam a — királyok — királya! 
Nem mesélem tovább 
Hisz unalmas szörnyen;
És- milyen komikus,
Hogy a inig leírtam,
Egyre hűli a könyem! . . .

H . N. K .

Matyi barátom háztűznézője.
Thoshanzn Phitt.

Ami megesett Matyi barátommal, 
megeshetik és tán már meg is esett igy, 
avagy más variációban más halandóval 
is. Az a más halandó azonban szivének 
titokrejtő kastlijába zárja az ilyent és ma
ga is elpirul, amikor — a múlt emlékeit 
kutatva — rája akad. Matyi őszinte, el
mondja mindenkinek, elmondja úgy, amint 
történt — és csak azt jegyzi hozzá a vé
gén: „megtörtént, elmondom pedig a ma
gam és mások okulására.“

Nekem barátom a Matyi. Szülőfalúm 
nádfödeles iskolájában ismerkedtem meg 
vele s azóta utunk igen sokszor találkozik. 
Deákéveinket együtt töltöttük : együtt lak
tunk, együtt étkeztünk és az ilyen, mint: 
„issiosaurus, plessiosaurus, pterodaktilus" 
és több efféle . y^lvetkificainttó kifejezé
seknek agyunkban való megszilárdulása 
is együttes magolásunk eredménye. — Min
dig megértettük egymást. Pubertás korunk 
stiklijeit is közösen hímeztük. És épp ez 
az, hogy meglelt korunk véleménye is 
egyező. Az az ismeretlen erő, amely ak
kor cselekedeteink rugójaként szerepelt, 
tulajdonképpen férfikorunk kialakult jel

lemének csirája volt. Az is egyezett, ez 
is egy : voltunk és vagyunk barátok ! És 
ez bátorít fel, hogy a vele megtörtént 
históriát — miután neki arra alkalma 
nincsen — én mondjam el.

Mielőtt azonban ezt teszem — nem 
sajnálom a szót — elmondok őróla is 
egyet — mást.

Matyi igen jó fiú. A jóság jellemé
nek gerince és ez már deákkorában is 
megmeszesedett volt. ( Nem egyszer tör
tént, hogy a „jenige“-nek 3 részre osztott 
és egyharmadábol — szakavatott ügyes
séggel — megalkotott „schneider“-ből ne
kem is juttatott 1-2 „schlukkerlit.“ Tette, 
pedig a schlukkerlik sokszor annyira igény
be vették szegény schneiderli izomrend
szerét, hogy midőn az tőlem gazdájához 
visszavándorolt, annak ajkszélén csak mind 
megráncosodott, aszott bőrű „eeiknyi szu- 
nyadozhatott, — és mégis megtette )

Jóságának iker testvére a humor. 
Jelleme e két tulajdonságának dac — és 
védszövetsége a legerősebb pessimismust 
is megadásra kényszeríti.

Individualismusa azonban e két tu
lajdonsággal koránt sincsen kimerítve!

Fontieken kívül megemlítendő, hogy 
kiváló zenész és barátja a filozófiának és
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vetelményeinek. Célszerűbb módja 
volna az ingyenes jogvédelem szerepe 
állami alapon, úgy, hogy azt bárki 
igénybe vehesse.

H Í R E K
=  Fábry Lajos drt. f évi hó 11.-én 

megtartott inegyegyülésea a vármegye 
főispánja közigazgatási gyakornokká ne
vezte ki. Ismételten módunkban volt már 
őt körünkben üdvözölni, és régi kedves 
ösinerösünket nyerjük el benne most már 
a magunkénak. Sok kiváló és megnyerő 
tulajdonsága garantiát nyújt arra, hogy 
méltóan fog bátyja nyomdokaiba lépni. 
Kétségtelen java és nyeresége vármegyénk
nek és közigazgatásunknak, hogy ily rá- | 
termettséggel biró erővel gyarapodott.

— Áthelyezés. A in. kir. belügyim- j 
niszter S к r a b á к Géza kevevárai járási 
számvevőt Ógyallára (Komárom megye) 
helyezte át ugyanazon minőségben. A ! 
számvevő községünket már el is hagyva 
a napokban foglalta el állását.

=  Hittaui vizsgák. S t о j s i t s Péter 
pancsovai esperes elnöklete alatt e héten 
csütörtökön voltak a helybeli összes isko
lákban a gör. kel. szerb tanulók hittani 
vizsgái. Az eredmény — úgy tudjuk — 
kielégítette a várakozást.

Az evangéliKus tanulok hittani vizs
ga június hó 1.-én lesznek, amelyeken 
Wallrabenstein Jakab homokosi lelkész és 
Engler Lajos bankvezető fognak elnökölni.

=  Megveszett gyermek. Megemlé
keztünk már, hogy Homokoson ápr. 2.-án 
veszett kutya járt és több iskolás gyer
meket megmart, kik közül az egyik Kuil- 
inann Henrik 7 éves iskolás gyermek ápr. 
18.-án megveszett és kínos halállal múlt 
ki. Azt is megírtuk már, hogy a megmart 
gyermekeket nem Paszteur-intézetbe vitték, 
hanem a torontálvásárhelyi hires kuruzs
lóhoz, kiben istenénél jobban bízott a ho
mokosi sváb. De hite most már megingott, 
mert amint a kis martyr kiszenvedett, a 
többit rögtön felvitték Pestre a Pasteurba. 
De későn ! A torontálvásárhelyi csodaszer

matematikának. Utóbbi 3 vonása dispositió 
alapja egész énjének, amely őt — többé 
— kevésbé a művész, tudás környezeté
be emelve — közömbössé teszi az élet 
ügyes — bajos dolgai iránt.

Zenei talentuma, mint korán kibon
takozott tehetség sok sikerrel dicsekedhe
tik. Filozófiája sem megvetendő! Azt mond
ja : „Az embert vágyai vezérlik, a vágyak 
útja pedig kialakult és aki e kialakult, 
természetes úttól eltér, kudarcot vall.“

— Az ő kudarcának is ez a megin
dítója ! *

Matyi barátom — látva az egyenko- 
rúak családosodrsát, — ismerősei és barátai 
szavára hallgatva, szintén nősülni kívánt.

Addig kérték, addig unszolták, míg 
végre maga is természetesnek látta ezt. 
Szegre akasztotta tehát hegedűjét, a filo
zófiának és matematikanák búcsút mon
dott és minden idejét arra forditá, hogy 
szerelemre gvulassza a szivét.

És csodák csodája : sikerült!
Egy reggel — valószínűleg kellemes 

álom következtében — arra ébredt, hogy 
szive immár képes nőt szeretni. Kereste, 
meg is találta a kiválasztottat és amikor 
megvolt, elhatározta magát — minden té- !

nem vált be, s imo most már a második 
áldozatát tették le a sírba! (Hát nem bün
tetendő?) Az áldozat Harich János 11 
éves iskolás gyermek, kit e hó 12.-én 
Budapesten temettek el.

— Halálozás. Hosszas betegség után 
e héten pénteken szenderült jobblétre 
Kokora Illés községi bírónk 17 éves szép 
leánya, Domnika. A temetés tegnap dél
után folyt le a gör. kel. vallás szertartásai 
szerint. A fiatal teremtést, valamint a 
közmegbecsülésben álló szülőket minden 
ember mélyen sajnálja.

=  Iskolaszéki gyűlés. A kevevárai 
községi iskolaszék e hó 15.-én gyűlést tar
tott, amelyen Paull János elnöklete alatt 
jelen voltak Rájcsányi Ernő, Saberka Izi
dor, Wenner Miklós és Wenner Ferenc. 
A gyűlésen apróbb ügyeket intéztek el. A 
f. é. évzáró vizsgák idejéül június 22. 23 
és 24-e tűzetett ki.

— Tani tógyűlés. A „Délmagyaror
szági Tanitóegylet“ kevevárai fiókköre f. 
é. tavaszi közgyűlését május hó 23.-áu 
délelőtt 9 órakor Homokbálványoson a 
községi iskolákban tartja meg, amelyre az 
egyleti tagok, tanügybarátok tisztelettel 
meghivatnak. Tárgyforozat: Elnöki meg
nyitó. 2. Hitelesítők tudósítók választása. 
3. Szavazatszedő bizottság megalakítása a 
részleges tisztujitás megejtése céljából. 4. 
Elnök,- alelnök és titkárok választása. 5. 
Felolvasó értekezések : a) „Gyermektanul
mányi kiállításról“ Müller Péter kevevárai 
tanító tart felolvasást, b) A „Patronázs 
egyesület“ tárgyában hozott tanitótestületi 
határozótok felolvasása, c) „Paedagógiai 
ankét-tervezet“ ismertetése különös tekin
tettel arra „Hogy kejlene szervezni hazánk 
köznevelési rendszerét, hogy az a magyar 
népnevelést a mainál több sikerrel szol
gálja ?“ Felolvassa Andaházy Ervin homo
kosi tanító. 6. „A homokbálványosi tan
zászlóalj gyakorlatai“ bemutatja a tanuló
ifjúság Maximovics Demeter homokbálvá
nyosi tanító vezénylete alatt. 7. Beérkezett 
ügydarabok. 8. Új tagok felvétele és a 
fiókköri tagok névjegyzékének kiigazítása.
9. Pénztárosi jeleatés. 10. Indítványok, 
interpellation 11. A gyűlés berekesztése.

tóvázás nélkül — a háztűznézésre.
Testére vadonatúj ruhát öltött, lábát 

zsevró cipővel, fejét pedig félcilinderrel, 
díszíti fel — és amit eddigi szokása nem 
tűrt meg: egy kefe helyett hárommal 
hozta rendbe külsejét ( t. i. cipő, ruha és
hajkefével. ) ...........és ment . . . .*

Mint ju'ott oda, mint vissza, mit 
végzett, azt nekem őmaga így mondta: 

Megtörtént. Minek is tagadjam? Nem 
tagadom. Sőt elmondom, ahol elmondha
tom, okuljon belőle mindenki! Hát hogy 
is ? Igen ! Fölöltöztem gálába. Nézz rám ! 
Én, én gálába ?! Felöltöztem s — részint 
azért, hogy magam be ne piszkitsam, 
részint, hogy az orvosi receptnélküli so- 
ványitó kúrán sikeresen túlesett bugyelá- 
risom kívánságának is eleget tegyek — 
gyalog indultam a vasúira. Épp jegyet 
váltottak. Odaszóltam hát a jegykiadónak: 

„Legyen szives, juttasson nekem is 
egyet, • • • ainabú a ződbű!“

Kétszer se kellett mondanom, ideadta. 
Mibe kerül? — kérdem.
1 forint 25 krajcár.
No, ez egyszer megéri! 
Zsebrevágtam és aztán — a többi 

utasok példáját követve — vettem annyi

=  Kertmegnyitás. A Hoffmann fé
le szállodában már régen készülnek vala
mi kert megnyitóra, de a rossz időjárás 
miatt az előre megállapított términust min
dig ki kellet tolni. Most azonban véglege
sen megállapodott a vendéglős a megnyi
tás időpontjában és pedig május 23-ában 
inegkedvezőtlen idő esetére is. Ez utóbbi 
esetben a nagy teremben lesz a megnyílás. 
Ez alkalommal tombolát is rendez a ven
déglős, jó programmá mozielőadással egy
bekötve. A tombolához vásárolt tárgyak 
( körülbelül 20 db. ) mind eléggé értéke
sek és a Nikolics Nicola féle kirakatban 
megtekinthetők. Az esetleges tiszta jöve
delem 50%-át a vendéglős a polgári leány 
iskolának akarja juttatni, amiért az estély 
pártolása egyúttal játékony célt is szolgál.

=  Fagyos szentek. A három fagyos 
szent napjai e héten voltak s úgy látszik 
hivatásukhoz illően. Az idén tehát bevált 
Szervácz, Pongrácz és Bonifácz napjához 
fűződő közhit s a három fagyos szent, 
valóban hideg időt, szinte őszi esőt hozott 
magával. Most, hogy vége a három nap
nak reméljük, hogy velük együtt elvonul 
a kellemetlen idő is s végre ki fog sütni 
a nap, mely valódi szép nyári időt hoz. 
Oly jó volna már végleg levetni a felöl
töt, mely a hosszú viselésben megkopott 
s a fejünkre tenni a szalmakalapot, amely 
már hetek óta várja a szekrényben a nyári 
időt.

=  Elmaradt körmenet. A rom. kath. 
templom téren felálíitott Szt. János szo
borhoz minden évben János napját mege
lőző este processió indul, amely az idén 
a rossz, esős idő miatt elmaradt. Az ilyen
kor szokásos imádságokat a templomban 
végezték el a hívok.

— Könyörgő napok a rórn. kath. 
egyházban. Hétfőn, kedden és szerdán 
a róm. kath. hívek, ősrégi keresztény 
szokás szerint Krisztus menybemenetelé- 
nek ünnepe előtt könyörgő körmenete* * *!; 
tartanak. Mindennap m ts- más kereszthez. 
Ilyenkor az egyház nyilvánosan engeszte
li meg Istent bűneinkért és főleg termé
seinkre esdi le áldását. Indulás reggel 7 
órakor.

újságot, hogy belőle mindig zsebemnek 
legalább egy jusson.

Az újságokat rendeltetésük ..helyére 
juttatva, beültem a kupéba és szortírozni 
kezdtem agyam szógyüjtő kas dijának za
varos tartalmát, hogy tudjam, hol keres
sem azokat a szavakat, amelyekbe a jö
vendőbelimnek és — ah ! — annak ma
májának szánt mondanivalómat öltöztetem.

Iszonyatos volt! Fáztam, izzadtam; 
valóságos betege voltain a rendezkedés- 
nek . . .  és mégis ! A végén abban kellett 
megállapodnom, hogy majd o tt: a hely, 
az alkalom megadja a szükségletet. A inig 
így magammal tépelődve, taktikám helyes
ségét és eredményének sikerét a sorsban 
láttam, úgy éreztem, hogy — csupa s z í v  
vagyok: élveztem is már a házasság bol
dogságát ; huszadik evét jártam már a 
páros élet rózsás útjának . . .  és már azt 
is hallottam, amint fülembe súgják: . . . 
ótata. . . . Erre sok másra és — Isten 
tudja, mire jutottam volna még, merre 
bolyongott volna még szabadjára engedett 
phantásiám, ha a vonat füttye, kereke za
katolásának némulása és a halauz kiszál
lást jelző kiáltása nem tereli más irányba 
kósza gondolatimat ? !

Kitéptem hát Hera kezéből képzele-
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=  Tűzvész Rcsicán. A múlt szom
bat és vasárnap közti éjjelen Rcsicán a 
Flesch testvérek nagykereskedésében nagy 
tűz támadt, amely nem csak a boithelyi- 
séget, hanem az összes melléképületeket 
is elhamvasztotta. A kárt körülbelül egy 
tél millióra becsülik. Az épület Franki 
Jakab tulajdona volt, mit állítólag nem rég 
szerzett meg vétel útján az oszt. magyar 
államvasútársaság 100,000 koronáért.

— A gaziagyiilcs és a temesvári 
kereskedelem. A temesvári kereskedelmi 
és iparkamarában tegnap délután Baader 
Henrik alelnök elnöklése mellett értekez
let volt, amely a városi tanács megkere
sésére a junius 17-iki ga. dagyülés alkal
mával kiállítás, vagy vásár rendezésének 
eszméjével foglalkozott. A városi tanács
nak ugyanis javaslatot tettek, hogy a ju
nius 17-én Temesvárott rendezendő orszá
gos gazdagyülés alkalmával a helyi keres
kedelem és iparcikkeinek bemutatása cél
jából kiállítás, vagy nagyobb arányú vá
sár rendeztessék. A véleményadás végett 
megkeresett kamara értekezletre hívta 
össze az egyes ipar és kereskedelmi ágak 
képviselőit, akik szép számban megjelen
ve, a kérdést alaposan megvitatták. Az ér
tekezleten az a vélemény alakult ki, hogy 
egyrészt az idő rövidsége, másrészt az al
kalmas hely, hiánya valamint általában 
a hasonló természetű kiállítások kétes ér
téke, egyaránt a terv ezúttal való elejté
sét teszik kívánatossá. A temesvári rend
szeres tavaszi vásárok eszméjét a kamara 
tanulmányozni fogja. A most júniusban 
rendezendő gazdagyüléssel kapcsolatban 
az iparosok és kereskedők érdekeit olyan 
módon kívánja azonban előmozdítani a 
kamara, hogy rendelkezésükre bocsátja 
előzetesen az érkező gazdák címeit, fel
hívást intéz annak idején a kereskedők
höz a kirakatok díszesebb rendezésére vo
natkozólag, vetítéses reklámkép bemuta
tásokat szervez és gondoskodik ariól, hogy 
az érdeklődő iparosok és kereskedők, úgy 
a rendezendő mezőgazdasági gépkiállítá
son, mint a város által kiadandó ismertető 
könyvben érvényre juthassanak. Mindezek
ről a kamara idejekorán fogja az érdekel
teket tájékoztatni.

tim kantárját, rövidre fogtam, mint mes
ter a rakoncátlan inas mocskos fülét és arra 
iráayitám, amerre átszellemült testem kí
vánkozott : ki a kupéból, ki a városba.

Két feketém, mintha büszke verseny
re kelt volna egymással, úgy vitte szokat
lan ünnepi köntösbe csomagolt terhét: 
vékonypénzű potrohúmat. Mentem — vagy 
tán inkább futottam? — és elértem az 
utcát, amelyeknek minden ékessége — 
úgy gondoltam akkor — csak vélt szerel
mem: Juliskám lehet. A hazát is elértem. 
Nem lehettem tőle, legfeljebb 20 lépésnyi
re, amikor megpillantottam ablakában egy 
hirtelen visszakapott fejet . .. Ő volt! Ő ! 
Amit akkor éreztem, azt leírni nem tudom ! 
Nem cseréltem volna Dárius kincsével sem 
az egész világgal! Olyan volt, mint a ta
vasz hajnalának gyémánt harmatja ; olyan 
a szeme, mintha maga Vulkanus onnan 
dirigálná birodalmát; olyan arcának „tej
ben úszó rózsája,“ mint Diana homlokán 
a jégfürt. . . . De — tán — ez a Schakes- 
peari hasonlat is triviális, ha orcája fenn- 
költ üdeségének, bűbájának akkoriban rám 
tett hatását kívánom pertraktálni! őrültje 
voltam. Mint ilyen, kinek látókörét chlumi 
köd borítja — kopogtatás nélkül — kerül
tem a konyhába, ahol Juliskám ügyi ske-

Hajókirándulás az aldunára és Budapest 
környékére.

Európának legnagyszerűbb, legfensé
gesebb viziutja, ahol az idegenek ezrei is 
megfordulnak a Dunának u. n. Aldunai 
szakasza, a Kazánszoros ésVaskapú vidéke. 
A Kis- és Nagykazán vadregényes szín
falaival, világhírű zuhatag sorozatával még 
a Rajnának annyira magasztalt és kere
sett Bingen-Goblenz szakaszát is túlszár
nyalja.

A Duna közepéből kimeredő Babakáj 
és Bivoli sziklák; az lzlás-Grében-Dojke- 
Kozla, Kis- és Nagy-Tachtália, Juc zuha- 
tagok a Nagy-Sterbec, Nagy- Sucaru, Kis 
Sterbec, Kis Sucaru s a Kazánszorosnak 
egyéb hegyóriási és sziklakepződményei, 
a Veteráni- és Denevér barlangok a tör
ténelmi nevezetességű várromok (Szendrő 
Galambcc, Szt. László vára stb) a termé
szetnek mindmegannyi csodás alkotásai, 
amelyek lélekemelő, felejthetetlen képet 
nyújtanak.

A Magyar Király Folyam- és Ten
gerhajózási Részvénytársaság modern be- 
rendeéésű termésgőzősei hetenkint három
szor közlekednek e vonalon,- és pedig le
felé Zimony-Belgrádból és Báziásról Orso- 
vára minden vasárnap, kedden és pénte
ken, felfelé Orsováról, Báziásra, illetve 
Zimony-Belgrádba minden hétfőn, csütör
tökön és szombaton indulnak e termesgő- 
zősök, amelyeken előzetesen is lefoglal
ható kabinok kellemes hálótermek, női 
termek (egyeseken fürdőkabin is) kitűnő 
hajóvendéglős stb. állanak az utasok ren
delkezésére. Mindenütt villamos világítás.

A Budapesten időző vidéki közönség 
pedig a legkellemesebben tölti el Idejét, 
ha egy hajókirándulást tesz a gyönyörű 
fekvésű történelmi emlékekben bővelkedő 
s Budapesttől alig néhány órányira fekvő 
Visegrádra és környékére.

A hajó a pesti oldalon az Eötves téri 
kikötőből, a budai oldalon Pedig Pálffy 
téri kikötőből naponta többször indul. Jó- 
nius 16. szeptember 15.-ig naponként 4 
járat, s a Margitsziget, továbbá a rómaiak 
által épített Aquincum romjai mellett el

dett — a szakácsnő tisztjében.
Köszöntöttem. Hogyan, azt magam sem 

tudom m ár! Csak arra emlékszem, hogy 
— midőn mellette elsurranva, bizalmasan 
feléje súgtam: drága minden perc, az 
ügy érdekében és gyorsabb kimenetele 
céljából előbb a mamával — szégyenlősen 
mosolygott.

Bementem hát a mamához — leendő 
anyósomhoz. Az beszélt, beszélt kifogyha
tatlanul; hol a leányát, hol nevelését, hol 
fősztjét dicsérte. Beszélt, beszélt tűzzel, 
ijesztő hanglejtéssel s minden szavát ener
gikus gesztus kisérte. . . .  Én meg csak 
néztem és hallgattam s míg úgy csinál
tam, mintha figyelném, azon törtem fejem, 
vájjon Pythagorasnak volt - e anyósa. De 
mikor aztán szinte parancsolólag azt kér
dezte, hogy minek, milyen szerencsének 
köszönheti visitemet és közelebbről lát
hattam az orra hegyére telepitett és tulaj
donjogot nyert szőrös szemölcs kérkedő 
mozgását, megfeledkeztem magáról Pyta- 
gorasrol is . . .  és se szó, se beszéd: kint 
voltam. A „kezétcsókolom“-mal még ma 
is tartozom neki! De viszont ő is adósom 
. . . egy kalappal! *

Folytatása köv.

haladva, a szentendrei sziget baloldali ki
sebb, kedvesebb u. n. szentendrei Dnna- 
ágban folytatja útját, a legkedveltebb ki
rándulási és nyaralóhelyeket érintve. A 
sziget utolsó állomása, Kisoroszi felvett, a 
a két Dunaág ismét egyesül s ezután a 
Duna oly vadregényes részéhez jutunk, 
amely a Rajnának bármely szakaszával 
kiállja a szembeállítást.

Visegrádhoz értünk s a hajóról teljes 
pompájában látjuk és élevezhetjük elra
gadó képét.

A hegyormon fenségesen pihenő vár
romok csak sejteni engedik ama nagysze
rű életet, mely valamikor Mátyás király, 
Nagy Lajos és az Anjouk idejében ottan 
lezajlott.

A hegyoldalon azonnal szemünkbe 
ötlik Salamon tornya, hol a nyughatatlan 
vérű Salamon király volt elzárva, maga
sabban látjuk a tragikus véget ért Zách 
Klára vasból kovácsolt keresztjét! a vise
grádi regényes berkekben kezdődött Má
tyás király és Szép Ilonka szomorú végű 
idyllje is.

A menetdij Budapestről - Visegrádra 
és vissza (menetérti jegy) I. osztályon való 
utazásra 2 korona.

„A Duna“ c. hajózási kalauz a Ma
gyar Királyi Folyam és Tengerhajózási 
Részvénytársaság igazgatóságától (Bpest, 
V., Mária Valéria u. 11 sz.) díjmentesen 
kapható.

S t e c k e n p f e r d -
l i l i omt  ej szappan

Bergmann & Со. cégtől Tetschen a/Elbe
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő ellen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatallanságáért. Ezerngielismerőlevél! 
Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevásárlás
nál óvatosság ! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.

F i g y e l e m !

A múlt heti Schnabel-féle 
banketten a Janics-félé szál
lodában elveszett egy haj- 
fonatos

k a r p e r e c
aranycsattal és ebben egy 
arcképpel.

A megtalálónak illő jutalom.
Jelentkezés kiadóhivatalunkban.

Olcsó könyvek! 
az Aihenaeam könyvtárból

az Oberläuter-féle könyvkereskedésben 
kaphatók Kevevára.
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A kevevárai kir. jbiróság mint tkvi. 
hatóság.
2792/1914 tlkvi. szám.

A beadványokban erre a számra kell 
hivatkozni.

Árverési hirdetményi kivonat.
Dr. Ghelner Jenő kevevárai ügyvéd 

végrehajtatónak Gerinanacz Maxim delib- 
láti lakos végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a tlkvi. ható
ság a végrehajtató kérelme következté
ben az 1881 évi LX. t. c. 144 és 146 s 
147 §§-ai értelmében elrendeli a végre
hajtási árverést 160 kor. tőkekövetelés, 
ennek 1911 évi julius 30 napjától járó 
6%-os kamata, 45 kor. 20 fill, eddigi, to
vábbá 128 korona, tőke, ennek 1911 évi 
febauár 19-től járó 6%-os kamata és 45 
korona 20 fill, költség és végül 113 kor. 
iőke, ennek 1912 évi december 21-től já
ró 5% - os kamata, és 47 kor. 90 fill, ed
digi megállapított per és végrehajtási és 
az árverési kérvényért ezúttal megállapí
tott 21 kor. költség behajtása végett, a 
kevevárai kir. járásbíróság területén levő 
Deliblát községben fekvő s a V/63 VII/1139 
lapszámu tlkvben felvett. 24 hrsz. 242 106 
10 62 hat. 1 h. I. o. szántó 484 K. becs. 
24 hrsz. 242 Kub. str. 241 182 93 hat. 
1 h. I. o. szántó 484 K. becs. 24 hrsz. 
26 Mram. hat. 14 40 106 105 104 103 h. 
1 h. II. o. szántó 484 kor. becsárban. 
24 hrsz. 51 139 Hutw. 57 hat. 1 h. II. o. 
szántó 484 korona becsárban. 24 hrsz. 
7 12 203 Mram. str. hat. 1212 n-öl. I. o. 
kaszáló 273 k^r. becsárban. 24 hrsz. 244 
45 187 12 hat. 1066 n.-öl III. o. kaszáló 
164 kor. becsárban. 322 hrsz. Hutw. 135 
321 Hutv. hat. 533 n.-öl II. o. szántó 
136 korona becsárban.

A tlkvi. hatoság az árverésnek 
Deliblát községházánál megtartására 1914 
évi június hó 30 - napjának d. e. 9 órá
ját tűzte ki és az árverési feltételeke az 
1881. LX. t. c. 150 § - a alapján a követke
zőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlanokat a 
kikiáltási ár 2/з * ánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet. ) 1908: XLI. t. c. 26 §. )

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

Kevevára, 1914. évi április 5-én.
Kapp János, s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül*
Dinusz János. s. k. kir. telekk, vezető

96 167/1914 vgrh. szám.
Árverési hirdetmény.

ennek 1913. évi január hó 1 napjától já
ró 6% kamatai és eddig összesen 70 kor 
97 fül. megállapított költségek erejéig Ei- 
genmucht Vilmos javára 65 kor. 80 filler 
tőke, ennek 1913 julius hó 18 napj. jaro 
5% kamatai és 51 kor. 27 fill, költségek 
erejéig Kabina József lévai javára Sze- 
k e l y k e v é n  alperes házánál leendő 
megtartására 19 14. m á j u s  hó 22-ik 
napjának 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 szükséges 
tén becsáron alól is elfognak adatni.

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, 1914 évi május hó 4 - én.
Gurits Lajos kir. bir. vég.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönségnek szives tudomására adni, 
hogy cégem képviseletével Mártony 
Franciska űrnőt a „Bazár“ házban 
megbíztam, ahol mindennemű

férfi, női és 
gyermek ruhák

továbbá tolldlszek, fflaaőnyfih, 
áav-és asztal térítők, házimun
kák, bőr kabát, fceztyq, báli
cipők stb. vegytisztitásra és festésre 
elfogadtatnak. — Szives megbízást 
kérve vagyok

kiváló tisztelettel 
BAUER J AKAB

vegytisztító műfestó, Pancsova.

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő 
Iparosok

Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.
Skudier-liget és Széchényí-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig. 

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren- 
dezése.

Tervezet és költségvetés díjmentes. 
fpgT* Nem gyári munka, kizárólag 
mesterek által készített bútorok!

Dr. Bozseszky Milán ügyv.
kir. bírósági hites szerb tolmács 

Ü G Y V É D I  I R O D Á J Á T

f. é. április 25.-től a Jakab!у féle 
házba, a k i r .  j á r á s b í r ó 
s á g  mellett, helyezte át. "ФВ

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a bécsi és lévai kir. 
járásbíróságnak 1913. évi С III. 627 és 
Sd. I. 478/3 sz. végzése következtében 
Eigenmacht Vilmos és Kabina József ja
vára 169 k. 10 f. és kor. 80 f. s jár. ere
jéig 1913 évi junius 6 n. és szeptember 
hó 19 n. foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1234 k. 
becsült következő ingóságok u. m ,: bolti 
árúk, állványok stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai járás
bíróság 1913 évi V. 672 és 967 sz. vég
zése folytán 169 kor. 10 f. tőkekövetelés

bérházakra az érték 70 %-ig. Törlesztéses tisztviselő köl
csönöket olcsó kamat mellett. — Keres megvételre parcel
lázásra alkalmas földbirtokokat és kitermelésre alkalmas 
erdőket. — Bérel mezőgazdasági ingatlanokat albérleti 
joggal. — Hosszabb hitelre szállít mindenféle gazdasági 
vetőmagot, műtrágyát és gépeket.

Közbenjárók dijaztatnak. В  Közbenjárók dijaztatnak.

Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.


