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hatatlanul összpontosultak. De áll
janak itt a tények, amelyek e tevé
keny tisztviselő éjetenek legalább 
megközelítő!eg hű képét tárják azok 
elé, akik őt eddigelé még nem is
merték eléggé.

*1
Lendvai Miklós 1826-ban Szegeden 

született. 1880-ban lépett Temes vármegye 
szolgálatába, mint irnolj. Széleskörű hivatali 
teendőinek lelkiismeretes, pontos és kiváló 
szaktudással való teljesítése, valamint hír
lapírói tevékenysége mellett Temes vár
megye és Temesvár s^ab. kir. város kul
turális és gazdasági ügyeinek előbbre vite
lében rendkívül értékes szolgálatokat tett.

Lendvai kezdemépyezése folytán ala
kult meg az országban elsőnek Temes- 
várott a szegénysorsú népnek ingyenes j 
jogsegélyt nyújtó Népiroda Egyesület, | 
amelynek jelenleg ő a tb. elnöke. Elnöke j 
továbbá a temesvári Népakadémiának és 
Munkásgimnáziumnak. Főtitkára a Temes
vári Magyar Nyelvet Terjesztő Egyesü
letnek, a temesvári Arany János Társa
ságnak, a Délvidéki Tűd о vészellenes Szövet
ségnek. A Vörös Kereszt Egylet Temesvár 
városi és Temes vármegyei választmányá
nak másfél évtized óta pénztárnoka s e 
minőségben teljesített kiváló fáradozásaiért 
és hazafias készségéért Frigyes főherceg 
védnökhelyettes 1907-ben legteljesebb elis- j 
mérését fejezte ki. Mária Valéria fő

hercegnő, legfőbb védőasszony pedig 
1908-ban díszokmánnyal tüntette ki.

Közigazgatási, történelmi és szépiro
dalmi művei közül kiemelendők: Temes 
nemes családjai, 4 kötet. Tirfkovits Szilárd 
szerb költő Szerelmes levelek c. vigjátéká- 
nak fordítása, Szerb és román vígjátékok 
c. műve, Ágról-ágra c. elbeszélései. A pro
vizórium Temes vármegyében c. tört. 
tanulmány, a Temes vármegyei kiván
dorlás c. szociálpolitikai tanulmánya. Meg
írta a vármegyei Vörös Kereszt Egyletnek, 
s a Temesvári Magyar Nyelvet Terjesztő 
Egyesületnek történetét. Több felolvasást 
tartott a temesvári Arany János Társaság
ban, a Szabad Lyceumban és más kultu
rális egyesületekben.

*
Íme, egy kevés abból a sokból, 

amely Lendvai Miklóst az őt most 
ért kitüntetésre méltóvá tette.

Tudjuk, hogy az ő szerénysége 
tiltakozni fog a róla való megemlé
kezés e módjáért, de reméljük, majd 
csak megbocsát mekünk. Hiszen 
olyan nagyon - nagyon jól esik lel
kűnknek, hogy a törtetők és hival- 
kodók mai zűrzavaros világában a 
munka igazi emberét, Lendvai Mik
lóst, a tisztelet és nagyrabecsülés e 
jelével eláraszthatjuk!

Lendvai Miklós.
(—szky.) A férfiú, akinek nevét 

e sorok élére jegyeztük, Temes 
vármegye tiszteletbeli főjegyzője, a 
Délmagyarországi Közlönynek és a 
Temes vármegyei Hivatalos Lapnak 
több mint két évtized óta szerkesz
tője. Egy közbecsülésben és köztisz
teletben álló buzgó hivatalnoka vár
megyénknek.

Az ok, amiért mai vezető cik
künket a közigazgatási tisztviselői 
kar e fáradhatatlan mnnkástagjának 
szántuk az, hogy a király L e n d v a i  
Miklóst a közigazgatás és a közmű
velődés terén szerzett érdemei elis
meréséül a Ferencz József-rend lovag- 
keresztjével tüntette ki.

Ha Lendvait jellemezni akarjuk, 
lehetetlen föl ne tennünk a kérdést, 
hogy vájjon a nemes tulajdonságok 
közül melyik volna az, amelyik őt 
legtalálóbban karakterizálja: végtelen 
szerénysége, tiszta jelleme, nemes 
jószívűsége, komoly tudása, avagy 
kitartó szorgalma? Ügy hisszük, 
benne mindezek egymástól elválaszt-

T Á R C A .

Bús az este......
Bús az este, még egy csillag sem ragyog, 
Ne tudd soha szőke kis lány ki vagyok. 
Maradjak én ismeretlen előtted,
Oh mily édes így álmodni felőled.
Az erdőben kinyílott a hóvirág,
Nem bánom én akár mit mond a világ, 
Nem hallgatok én a világ szavára,
Csak egy kis lány szép szeme sugarára.

Dal.
Emlékeim nincsenek tőle,
Se hervadt rózsa, se levél—
Nem beszél róla soha senki
Csak azt tudom, hogy szép s hogy él.
Találkozom véle úgy néha
Mellettem hidegen megy el----
Nem akar hallani se rólam 
S a hallgatása temet el. —

Jóla...

A milói Vénusz.
Kedves barátom, te bizonyosan cso

dálkoztál, mikora bvélborítékoa fe lm er
ted az írásomat. Hogyan ? —gondoltad — 
hiszen az én pajtásom azt i.rérte, hogy 
egy sort sem fog írni, mert minden idejét 
a képtárak és múzeumok búvásíra hasz
nálja fel és íme, mégis ír? Hit persze, 
hogy írok, de hogy nem jókedvemből, az ; 
majd kiderül. Itáliából Franciaországba 
jöttem. Egyenesen Parisba. Tudod, itt a 
Louvre. Bárcsak itt ne lett volna! Ez az 
oka mindennek, No de várj, megírok min
dent sorjában, úgy, ahogy történt. Furcsa 
is, bolond is az eset, de így történt.

Te tudod, hogy szeretem a régi szob
rokat, képeket. Elképzelheted hát, milyen 
boldog voltam, mikor április elején Párisba 
érkeztem. Nápoly, Firenze már nagyon 
meleg volt, gondoltam, most a tavasz is 
szép lehet Párisban. Megérkezésem után, 
egy péntek délután a Louvreba mentein. 
Itt ráakadtam a milói Vénuszra. Ez volt 
a vesztem. Te, én nem tudom neked leírni 
azt az érzést, mely elfogott e szobor szem

lélésekor. Valami igézet megkötött ménes 
eresztett mellőle. És elkezdtem beszélgetni 
hozzá.

— De szép vagy, istenem, de szép vagy! 
Te vagy hát a szépség istennője ? Igazán 
az vagy. Te vagy hát az, akinek nyílott 
a myrtus, a rózsa, az almavilág. Te vagy, 
kihez AdSnisz visszatéri így áprilisban. 
Igen, ilyenkor áprilisban és szerelmetekre 
kifakadt a tavasz! Arcod szelíd, mint ked
ves madaradé, a galambé. Fehér vagy, 
mint szent madarad, a hattyú. És milyen 
síma a te tested! Mondd, élsz te ? Érted 
te, amit én mondok ? Mondd, érzed te, 
amit én érzek ? Te szépséges istennő, én 
imádlak...

De már ekkor elpirúltam. Magamhoz 
tértem. Megértettem, hogy ostobaság így 
beszélni, imádni egy csonka inárványosz- 

k szonyt, aki ölelni se tudna! De mégis bá- 
múltam és nem bírtam betelni vele. Lel
kemben felújult a bájos görög mithologia. 
Láttam újra elvonúlni a chárisokat, a fehér 
chitonos görög lányokat, akik aranyhajukra 
piros virágból koszorút tűznek és körbe 
lejtik a táncot, láttam a fehér márvány-



2. oldal. 1912. március 10.

A motor-hajó.
Két irányban érezhető a társa

dalom betegsége a mai modern életben. 
Beteg az ethika terén, de még sokkal 
inkább érezhető betegsége a közgaz
dasági életben. Mert, hogy rosszak 
vagyunk, azt még csak eltudjuk 
palástolni Bemard Shaw szerint „a 
tradicionális tisztességgel“, de hogy 
szegények is vagyunk, azt már el
titkolnunk nem igen sikerül, ez már 
lekiált gondterhes homlokunkról.

Szegények vagyunk, mert nagy 
a d r á g a s á g  minden téren. Nem 
tudom, hogy В eh r  Rezső polgár
társunk így gondolkodott-e akkor, 
amikor motor - csónokját beszerezte, 
de annyi szent igaz, hogy ez a csónak
ügy nem pusztán privát ügy, hanem 
eminenter közérdekű ügy. Közérdekű, 
mert sok-sok olcsó élelmiszert fog 
Szendrőről szállítani és élénkíteni is 
fogja kereskedelmünket.

A hajójárathoz az engedélyt 
már megadta a kereskedelmi m. kir. 
minisztérium. Szól pedig ez az enge- 
engedély a Dunára és mellékágaira, 
természetesen Keve vára—Szemendria 
és Kevevára—Temessziget között. 
Idehaza két kikötőben száll a Behr- 
hajó a magyar partra: a nagy állo
másnál és a vár mellett létesítendő 
kikötőben. A kikötő helyet, — „lehe
tetlen szatírát nem írnom“, — 20 
évre évi 1 kor. összegért adta át 
Kevevára érdemes elöljárósága a 
tulajdonosnak. Nem a községet neve
tem, hanem azt a bölcseséggel előre 
látó elévülési határőrvidéki törvényt, 
amely ily, a messze jövőbe tekintő 
szemmel védi a község ingatlanát 
minden esetleges tulajdonjog átszál

palotákat, a kék tengert, az olaj-és myr- 
Iuserdőket és úgy fájt, hogy én nem 
akkor éltem!

Már este volt. Észre se vettem, hogy 
mindenki elment. Nekem is mennem kel
lett. Őszintén megvallom, fájt e.menni. Még 
egyszer visszanéztem és úgy láttam, utá
nam tekint szelíd arcával a milói Vénusz.

Aztán bolyongtam az utcákon. Gon
dolataim még most is abban a szép világ
ban jártak! A Szajna partján egy kivilá
gított palotához értem. Muzsikahangok 
szűrődtek ki. Valami bál lehet itt, gondol
tam és betértem. Bent az ajtóban megáll
tam. Keringőztek a párok. Egyszer sze
membe ötlik egy öreg úr, ki az ajtónál ült 
egy asztal mellett és szúró tekintettel mért 
keresztül. Csak akkor derült fel az arca, 
mikor 2 frankot elébe tettem belépődíj 
gyanánt. Aztán félrehúzodtam és leültem 
egy székre. Onnan néztem a vidám töme
get. A prűdönként szem ügyre vettem a 
környezetemet. Azt hiszem, a kereskedők 
bálja lehetett.

Most abbahagyták a táncot. Helyükre 
kisérték a hölgyeket. Egyet a velem szem
ben levő oldalra vezettek. A nő állva ma
radt. Még lihegett a fáradtságtól. Én rá
néztem és hirtelen valami vad forróság

„ K E V E V Á R A “.

lássál szemben. A szerb parton 
Szemendria i n g y e n  engedte át a 
kikötő helyet, de, vagy — és nem 
félvén az elévüléstől, kikötötte, hogy 
t í z évre adja át, aztán újból rendel
kezik majd ezen egetverő fontosságú 
tulajdonjog körül. Igaz, igy is lehet 
védekezni a veszedelmes elévülés 
ellen.

Azt meséli a világ, hogy Magyar- 
ország bámulatosan halad a szociális 
gondolkodásban. Bizony! Ezt Keve
vára is igazolja, Bchr motorosánál. 
Szemendria felfogja ezen közlekedés 
hatalmas közgazdasági és kiválóan 
reménytől*,es kereskedelmi jelentősé
gét, házikót emel a parton, embert állít 
a kikötéshez, hogy segítsen a mál- 
házásnál. Sőt, a szerb városi tanács 
l o’gármesterének szavai után, még 
azt is kilátásba helyezi, hogy a vám- 
és állatorvosi vizsgálatokat is tőle 
telhető módon meg fogja könnyíteni. 
De ső t még azt is megcselekedte 
Szemendria, hogy új vágóhidat épí
tett, hogy mentül több húst szállít
hasson Kevevárának, vidékének és 
általában a magyar fogyasztó közön
ségnek. Ez a gondolkodás, ilyen cse
lekvési metódus, a sociáiis érzék és 
gondolkodás, nem pedig a kevevárai 
sociáiis gondolkodás, amely ezt a 
kiválóan mindnyájunk kereskedelmi, 
gazdasági, mondjuk gyomor, vagy 
zsebügyét olybá fogta fel, hogy apró
lékoskodott és skadéskodott. No de 
botlás reparálható mindenkor. Remél
jük, hogy a Dunávác kikotrásánál 
sociáiisabban fog eljárni.

Főleg a k é p v i s e l ő t e s t ü l e t  
gazdasági érzékétől függ, hogy a 
kotráshoz megszavazza a szükséges 
összeget vagy esetleg segítséget.

futott rajtam keresztül. Felálltam, a székre 
támaszkodtam és remegve néztem a túlsó 
oldalon álló nőt, aki cs dód ísig hasonló 
volt a milói Vénuszhoz! Lenszinű haja 
vo’t As kék szem?. Szelíd volt a tekintete. 
Bal lábával könnyedén előre lépett. Bará
tom, ha láttad volna azt a nagy hasonlósá
got, a te lélekzeted is elállt volna. Lassan 
tértem magamhoz a meglepetéstől. Azt 
tudtam, hogy meg kell vele imerkednem, 
de hogyan? Talán bemutatkozzam neki és 
táncoljak vele? Ez olyan közönségesnek 
tűnt fel előttem. Tudod, valami nagyot, 
valami hősieset szerettem volna előtte vég
hezvinni, hogy megcsodáljon cs megsze
ressen. Szerettein volna megszabadítani 1 
valami veszedelemből, szóval valami szé- j 
pet akartam cselekedni mindenképpen.

Most újra muzsikáltak. Táncolni kezd
tem a pírok. De az istennő még állót', 
ugyanabban a pózban. Most elindul mel
lőlem eg/ karikalábú francia, átkalimpíl a 
másik oM dra és meghajtja előtte magát. 
Táncoltak. De szép volt az a nő ! Tánc
közben reásímúlt vékony fehér ruhája s 

j azt az antik-formát, amit a szobron meg- 
csodáltam, most csodáltam az élőn. Boldog 

I nagyon boldog voltam.
Ismét vége volt a táncnak. A francia

Hiszen ha ezenDunaág medre mélyítve 
lesz, akkor már csak a gabona szállítás 
is könnyebül, mert tetemesen köze
lebb kell azt fuvarozni.

Mi, a magunk részéről örömmel 
várjuk a linzi gyárból április 10-én 
jövő Behr - hajót. Linzből jön, és 
nem a „Ganz“-gyárból, nem is a 
„Danubius“-ból, de még „Nikolson“- 
ból sem, mert ezek a honi gyárak 
saját bevallásuk szerint „ nem é r 
n e k  r á “, v a g y  m e g f i z e t h e t e t 
l e n ü l  d r á g á k ,  3 0 к e г e к p e r - 
c e n t t e l .  M a g y a r  s o c i á i i s  g o n 
d o l k o d á s  ez i s!

Aztán ne féljünk ettől a német 
csónaktól, mert vasszerkezet, 45 sze
mélyt és két teherszállítót egyenkint 
15 tonnás megterheléssel elbír. Menet- 
sebessége óránként csendes vízállás 
mellett 16 km. Nap sem fog fejünkre 
tűzni, mert vitorla fedő fog bennünket 
megvédeni a perzselő nap sugarai ellen. 
A díjszabás eddigi tervezet szerint ez: 
a h a j ó á l l o m á s t ó l  ide-oda 60 fill, 
(m á 1 h a i n g у e n !), a vártól 1 *40 
kor. A szegényebb emberek számára 
olcsóbb hely is lesz; még pedig a 
hajóállomástól 50 fill., a vártól 1 kor.

Valamit még figyelmébe aján
lunk Kevevára községének. Ha egy
szer megindul ez a gazdasági for
galom, ha olcsó élelmi szerekhez 
jutunk és lendül majd kereskedel
münk, akkor a vonat közlekedését is 
újból ki kell terjeszteni a Dunapartig, 
hogy a vidék is élvezhesse, ami fel
tétlenül bekövetkezendő gazdasági 
és kereskedelmi előnyünket. — Úgy 
tudjuk, hogy az eziránti tárgyalások 
már meg is kezdődtek, tehát csak 
a sürgős szorgalmazás az elöljáróság 
feladata. Berkes József.

letette isteni táncosnőjét s visszajött mel
lém. Kivette abrosznagyságú zsebkendőjét 
és törülközni kezdett. Odajött egy barátja 
és kérdést intézett hozzá.

— Ki volt az a csodaszép nő, akivel 
táncoltál ?

— Csodaszép? Ugyan hol hagytad 
az ízlésed ? Az a kócos fruska egy vidéki 
lány, egy lyoni liba!

Most éreztem, hogy fejembe tódúl a 
vér és láttam, hogy a szék, melyre támasz
kodtam, sebes ívet ír le a levegőben és 
elbukik a gúnyolódó francia. Magam sem 
tudom, hogy tettem olyan hirtelen, de az 
ösztön hajtott, hogy bosszút álljak azokért 
a szavakért. Persze lett erre nagy kavaro
dás, Kiabáltak, szidtak. Sőt ha be nem jön 
értem egy rendőr és nem vonszol kifele, talán 
még agyon is vertek volna. Én még ma
radni akartam, hogy egy győzedelmi te
kintetet vessek a Vénusz elő képmása felé, 
amely tekintet elmondja: lásd, mindezt 
érted tettem ! De borzadva láttam, hogy 
ő is ott áll a kiabálok között és hevesen 
gesztikulálva kiált felém: „részeg őrölt, 
hogy tehet ilyet! Szegény Chűrdon !“

Ránéztem és láttam, hogy a rizspor 
hull ráncos ábrázatáról, hogy a hajfürtjei 
kócosán lelógnak, hogy a szeme úgy vil-
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H Í R E K .
— Bérmálás. Teljesen megbízható 

forrásból vesszük a hírt, hogy Gl a t t -  
f el  d e r  Gyula dr. csanádegyházmegyei 
püspök, tavaszi bérma útja alkalmából 
Kevevárán május hó 13-án d. e. 8 órakor 
osztja ki a róni. kath. hívőknek a bérmálás 
szentségét. A főpásztor május hó 12-én 
d. u. 4 órakor érkezik kíséretével Keve- 
várára. A fogadására irányuló előkészü
letek már a napokban megkezdődnek.

— Műkedvelői előadás. A helybeli 
ifjúság egy csoportja a községi elemi isk. 1 
tantestület irányítása mellett f. é. március 
hó 2-án egy minden tekintetben sikerült 
műkedvelői előadással szórakoztatta közön
ségünket. Színre került Guthi Soma 3 
felvonásos kitűnő bohózata: „Házasodjunk“. 
A közönség sűrű rajokban tódult a pénz
tárhoz s így a szereplők és rendezők fárad
sága — tekintve a nagy anyagi és erkölcsi 
sikert — meghozta gyümölcsét. A szereplők 
legnagyobb részt idegen anyanyelvűek, 
németek, szerbek és románok voltak, s 
így a darab betanulása elég nagy munkát 
igényelhetett, de kárpótolja a műkedve
lőket és az előkészítőket az a tudat, hogy 
magyar nemzeti szempontból eredményes 
munkát végeztek, a közönségnek élvezetet 
nyújtottak és a szegény gyermekek nyo
morán enyhítettek. Örömmel láttuk, hogy 
a közönség soraiban az idegen anyanyelvű 
polgárság nagyon eresen volt képviselve. 
Ha elgondoljuk, hogy 2—3 évtizeddel eze
lőtt még alig néhány ember beszélt ma
gyarul Kevevárán s azok is tisztviselők 
voltak, úgy nagy megelégedéssel állapít
hatjuk m g, hogy a ma gyarosodás terén 
igen szép eredményeket mutathat föl 
községünk. Nagyon természetes, hogy ezt 
legnagyobb résiben az’iskoláknak köszön
hetjük. A szereplőkről egyenként nem 
szólunk. Egyenként is, még összesen is 
d'cseret Életi őket. Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a bevétel 240 kor ona volt. Felül- 
fizettek: Dr. Lekits Illés 3 kor.; Lichten
stein Margit, Dr. Reichel Frigyes* Bottyán

log, mint egy dühödt fűri ié! Mosíinár csak 
azért akartam maradni, hogy ezt a nőt 
megfojts..m! De a rendőr nagyot rántott 
rajtam és haladtunk lefele a lépcsőn. Még 
hallottam, hogy kiabáltak utánam, de már 
kint voltunk a Szajnaparton és.mentem 
az igazs gszolgál tatás komor palotája felé. 
A többit gondolhatod. Bíróság tárgyalta 
az ügyemét. Én, amennyire’ Lancia tudo
mányom enged e, megmagyaráztam, hogy ; 
micsoda lélektani okók vittek a bosszúra 
s méltányolva ezt és a fi;ancia felépülését, 
csak másfél hónapi szabadságvesztésre 
ítéltek.

És most itt ülök az urak bütönének 
parkjában, iszom a fekete kávémat, mér
gesen rágom a szivaromat s Írom a leve
lemet. Szívesebben ülnék otthon a kátédé 
rán és tanítanám a görög mithológiát, a 
rómaiak aranykorát, de itt kell ülnöm és 
itt kell hallgatnom a májusi szél viharok 
zúgását. Itt éldelgélek búval, temetve ide
álizmusomat, telve keserűséggel és bósszú- 
vággyal az iránt a bukott istennő iránt.

És most kérlek, jöjj elemibe. Jöjj el 
ide Párisim. Jöjj el, légy velem, fogd meg 
a kezem, ha kell, mert félek, hogy a sok 
csalcdústól érlelt bosszúm elragad és meg
keresem és megfojtom azt a lelkem leg
szentebb magasság iról a porba hullott ha
mis istennőt!

Gitár.

János, Pincu Kornél r/ r Sándor, Paull 
Sándor 2—2 kor.; ( Döme P40 kor - 
Seemayer József, P Zsigmond, Tory
Rezső, Wenner Ferei b ryicsky Vladimír
B.ilázsy Lajos, Bal Lajosné, Koics 
Arzén, Lohoczky .1 Miksics Péter, 1 
Hajdú János, Kuna ' nö. Julius Károly, ; 
Diüusz János 1—1 in; Dr. Paulinyi 
Gyula 80 fill. ; Dr. Géza 60 fillér; i
Spüler Jenő, Bálán J< , ■* . ímszmir György, 
Palanacsk j Radován, digor Zoltán,* Nagy ! 
Béla, Reiter Károly Dr* Korek Aurél, 1 
Koics Brankó, N. N. : 40 fillér.
, . =  Országos vasé?1. Л kevevárai 1912. I
évi József napi országos vásár március j 
hó 17., 18. és 19. napján fog megtartatni.
A marhák felhajtása <..ak március hó 17-én 
engedtetik meg s mindennemű marha fel
hajtása meg van engedve. A sátrakat már 
március hó 17-én fel lehet állítani.

— Állatvédelem. A m. kir. földmí- 
velésügyi miniszter az állatvédelem szem
pontjából rendkívül üdvös rendeletet adott 
ki a törvényhatóságoknak, Budapest s.zé- 
keszfőváros polgármesterének és am. kir. 
államrendőrség főkapitányának. A rendele
tetet, melyet mindenkinek szives figyelmébe 
ajánlunk, egész terjedelmében leközöljük, 
valamint közölni fogjuk annak idején az 
illetékes hatóságoknak az állatvédelemre 
vonatkom intézkedéseit is.

„Általánosan tapasztalt tény, hogy 
nem csak a nagyvárosokban, de még vi
déken is egyes bérkocsisok és fuvarosok 
oly teljesen elcsigázott és nyomorék lova
kat használnak, hogy szánalom azokra 
nézni s általános megütközést kelt az az 
embertelen bánásmád, amelyben1 a lovakat 
részesítik. Lépten — nyomon látható, amint 
ily kiéheztetett; sőt néha sérült lovak ke
gyetlen ostorozás által serkentve túlter
helt szekereket vonszolnak és vcgkimerült- 
ség folytán az úttesten összeroskadnak. 
Hozzájárul ehhez az éles vasalásnak mind
untalan tapasztalható hiánya, a mely kín
zás számba me lő gondatlanság; különösen 
téli időben, síkos ütőn a lovak tönkre té
telét eredményezi. Nemcsak humanitárius 
érzések, de gazdasági szempontok is el
kerülhetetlenül megkövetelik, hogy az álla
tokkal való ezen kíméletlen bánásmód s 
különösen a leromlott lovaknak fuvarozás
hoz Való használata hatósági úton is min
den rendelkezésre álló módon és eszköz
zel megakadílyoztássék és, hogy az ide*- 
vágó törvényes rendelkezéseknek megtar
tása, ha kell a törvény teljes’ szigorának 
alkalmazásával is, megóvassék. Felkérem 
ennélfogva Cimet, hogy ezen kevéssé mél
tatott állatvédelmi állapotok megjavítása 
érdekében saját hatáskörében a kívánatos 
rendet helyreállítani és a törvényes intéz
kedések eilen 'tudatosan vétő fuvarosokat 
ás alkalmazóikat ezen intézkedések szigorú 
betartására szorítani szíveskedjék. Meg
jegyzem, hogy az idevágó rendelkezések 
megtartását saját közegeim által is eile- ’ 
noriztetni fogom.“ Budapest, 1912, feb. 1. 1 
Gróf Serényi Béla s. k.

— BósztonestAly. A Rosenberg, Richard | 
táncmester által felnőttek számára rendo j 
zeit bosztontanfolyamon résztvett úrilá
nyok és urak egy minden tekintetben si
kerűit bósztonestélyt rendeztek múlt hő 
25-^n a Központi Szálló nagytermében. Az 
estélyen disztingvált közönség jelent meg, 
ahol a’ lányok mosolygó arca és az urak 
szeles jókedve árról tett tanúbizonyságot, 
hogy a farsang egyik legsikerültebb mu
latságát bosztonozták végig. A vigalom a 
hajnali órákig tartott. Jelenvoltak : Á s s z o- 
nyok :  Fábry Gézáné, Schnabel Rudolfné,

komoristyei Deszpinits Áronná, Nikolics 
Jánosné, Módos Miklósné, özv. Lázárovics 
Jánosné, Vitolicsné Lázárovics Lenka, 
Rehling Ernőné, özv. Stefanovics Györgyné, 
Szubotics Petemé, Kuna Jenőné, özv. Tö
rök Gyuláné, Sulyok Taksonyné, Hack Já
nosné, Nédics Mihályné. L e á n y o k :  
Nikolics Janka, Deszpinits Xénia, Stefa
novics Mára, Szubotics Méla, Doggendorfer 
Eiiz, Wenner Olga, Török Herma, Hack 
Mariska.

— Szőlőgazdák figyelmébe!! Pero
nospora ellen biztos védekezést nyújt a 
,Forhin*, amely nem más, mint a s o k s z o r -  
t a  me g j a v í t o t t  k e v e r é k  kész ál 
l a p o t b a n .  A „Forhin“ jobb a bordói 
keveréknél amelyet sokszorosan fölülmúl. 
A „Forhin“ egy remek összetételű réz- 
gálie készítmény, amely a Peronosporát 
biztosan irtja. A „Forhin4-nai bármily 
harmatnál és esős időben is lehet perme- 
zetni, mert erősen tapad és az eső le nem 
mossa. Használata aránytalanul olcsóbb, 
mint bármely eddig ismert rézgálic oldaté. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld a 
„Forhin“-gyár. Budapest. Vb Váci ut 93.

— Ä házadó kivetési lajstroma az 
1912-ik évre f. é. március 11-étol 8 napon 
át közszemlére a községnél kifüggesztetik. 
Felszólamlásnak a kivetés ellen csak a 
fennti időn belül van helye.

-^Önmagának ellensége az, aki nem 
a „Milltelep“-eől Nagyősz kér ajánlató tsz 51 
oltványokról és amerikai szőllőveszszőkről.

Tánc vizsga. A hat hétig tartott 
tánciskola ifjú növedükei múlt hó 24-én, 
szombaton vizsgáztak le, még pedig igen 
szép ered nénnyel. Öröm volt nézni a sürgő- 

j forgó apró kis emberkéket, akik fehér 
keztyűkben egy felnőtt komolyságával kér- 

; ték fel és vitték táncolni a hat hét alatt 
kiválasztott ideáljaikat. A leányak és 
fiúk bizoiyára legszebb emlékeik közé 
fogják sorolni ezt az estél. Az összes tán
cokban, ideértve a nagyobb ügyességet 
igénylő bosztont is, igen szép eredményt 
mutattak fel a növendékek..

=  Nyugtázás. A Kevevárai Önkéntes 
Tűzoltó Egylet február hó 17-iki mulat
ságán felüifizettek: Hoffmann. Henrik 20 
kor.; Brock Illés és fia 9 kor..; Fábry Géza, 
Karacsay Sándor. Pintér Sándor, özv. 
Török Gyűl iné, 5—5 kor.; Banda és Társa 
4 kor.; Csermák Vilmos, Dollák János, 
Hübsch János, lovag Mossig János, Paull 
Sándor, Sulyok Taksony, Tolovi.cs Zvonimir 
3—3 kor.: Balián György, Dr. Birtulov 
Gáspár, Bortos Remus, Freund Gyula, 
Hankenstein Rezső, Kuhn Ferenc, Lackner 
Antal, Lichtenstein Dezső, Schmidt Mihálly, 
Szőts István, Werling Lőrinc, Würz, József 
2—2 kor.; Bogdanov Dusán, Bunda Vazul, 
Dornstädter Márton, Friedrich József, 
Hajdú János, Hoffmann Lip.ót, Dr. Jakabfy 
Ernő, Leopold József, Mein. Jenő, Müller 
Béla, Ogrin István, Schneider József, Tory 
Rezső, Wenner Miklós 1—1 kor.; Theodo- 
rovics György 80 fill.; Wenner Ferenc 60 
fill.; Strk Ferenc 20 fill.

Л Temesvárott épülő uj belvárosi 
városrész fővárosi jellegéhez méltóan 'lé
tesített uj áruházat a Heves és Dornhelm 
női divatárucég. A tözsdepalota' mellett 
elegáns egyszerűségben rendezték be divat- 
úi'uházukat, amely alig néhány hónap alatt 
a temesvári és délvidéki előkelőség leg
népszerűbb üzlete lett: Kész és mérték 
után készülő kabátok, kosztümök, blúzok 
selyem alsószoknyák, továbbá női fehér- 
nemíiek, teljes mennyasszonyi kelengyék 
és vászonáruk, mind magukon viselik az 
ízlés, az elegáncia és divat minden kellékét.
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Márciusi ünnepségek.
1848. március 15-ének dics! emlékét 

az idén is méltóképen igyekeznek meg
ünnepelni Kevevárán és a környéken. Az 
ünneplésekre vonatkozólag eddigelé a 
következő értesítéseket kaptuk:

A kevevárai m. kir. állami polgá:i 
fiúiskola és az egyesületi polgári leányiskola
f. hó 14.-én d. u. 5 és V2 órakor rendezi 
nemzeti ünnepélyét a „Hoffmann szálló“ 
nagytermében, az alábbi műsorral: 1.) 
Himnusz. Énekli a vegyeskar. 2.) Petőfi: 
Nemzeti dal. Szavalja R e z s a  Athanász 
polg. isk. IV. oszt. tan. 3.) Erkel: Hunyady 
induló. Énekli az ifjúsági énekkar. 4.) 
Ünnepi beszéd. Mondja S ú g á r Imre tanár.
5. ) Ábrányi E .: Kossuth sírja. Szavalja 
Amb r u s  Géza polg. isk. II. oszt. tan.
6. ) Lányi: Tavasz elmúlt . . . Énekli az 
tfj. énekkar. 7,) Tóth: Előre! Szavalja 
C s о 11 á k Gábor polg. isk. IV. oszt tan. 
(Ott rohannak... Élőkép.) 8.) Kuruc nóták. 
Tárogatón előadja G y u l a i  László tanár.
9.) Győri V.: Csak várja, egyre várja őt. 
Szavalja Sz a b ó  Erzsiké po!g. isk. II. o. 
tan. 10) Kerner-Herodek: A magyar dal. 
Melodráma. Szavalja V ö r Ö s s József tanár, 
zongorán kíséri B a r a b á s  Ilona egyesül, 
polg. leány isk. igazgatónő. (Tárogató, har
monium, hegedű es énekkar kísérettel, 
élőképpel.) — A ünnepélyre ezúton is 
meghívatnak az érdeklődők. Belépti díj 
nincs.

A kevevárai közs. elemi népiskola 
márc. 15-iki ünnepélyének részlatos pro- 
grammja lapunk hirdetési rovatában téte
tett közzé.

S z é k e l y k e v e  község az 1848-iki 
márciusi nagy napok emlékére rendezendő 
ünnepségeket mar 14-én este 7 órakor 
kezdi meg. Lesz fáklyás körmenet, tűzi
játék és színi előadás. A színdarab szereplői 
a következők: Tőry Dezsőné, Bucsi Jenő, 
Bálinth Ödön, Noszágh Emmi, Bohn György, 
Fehér Sándor, Dietz Tivadar, Galambos 
Leó, Nagy János és Frey János. — 15-én 
hajnalban mozsárlövések figyelmeztetik a 
polgárságom a nagy nap beköszöntésére, 
utána pedig a tűzoltóság ébresztőt fuj. 
Délelőtt 9 órakor a róm. kath. templomban 
ünnepi szent mise lesz, melyre a testü
letek saját zászlóik alatt vonulnak föl. 
Mise után a tanuló ifjúság ünnepélye kö
vetkezik. — Délután 3 órokor a templom 
tornyából táragató fogja jelezni a tulaj- 
donképeni ünnepélyt. Műsora ez: 1.) Him
nusz. Énekli a székelykevei Dalkör. 2.) 
Megnyitó. Mondja Fénya Károly községi 
biró. 3.) Talpra magyar! Szavalja Barabás 
Ferenc. 4.) Ünnepi beszéd. Mondja Szabadka 
Gyula áll. el. népisk. igazgató. 5.) Tavasz 
elmúlt . . . Énekli az áll. el. népisk. ének
kara. 6.) Előre! Szavalja Varga Ferenc.
7. ) Alkalmi beszed. Mondja Frey János.
8. ) Kuruc dalok. Előadja a zenekar. 9.) 
Az élő szobor. Szavalja Bucsy Jenő. 10.) 
Záró beszéd. Mondja Lázár János. 11.) 
Szózat. Éénekli a székelykevei Dalkör.

Tűz. Folyó hó 3-án d. u. 3 óra
kor tűz ütött ki Szavkov Gyögy helybeli 
lakos portáján. Az udvaron föl hámozott 
szalma ismeretlen okból kigyulladt. Az 
oltás munkájához legelőször a helybeli 
vadászzászlóalj legénységének egy része 
fogott hoszá, akiket S c h n a b e l  Rudolf 
szárados buzdított az oltás munkájában. 
Meg is mentettek mintegy öt ölnyi tűzi at, 
mely köz vei énül az égő szalma mellett | 
volt fölrakva. A szomszédságban lévő fő- 
szolga bírói tűzjelző állomástól rögtön érte- |

sítetették az épen ülésre összejött tűzoltó
kat, akik csakhamar megjelentek a hely
színen, s a katonákkal vállvetve derekas 
munkát végeztek. Ennek és a szélcsöndnek 
volt tulajdonítható, hogy nagyobb baj nem 
történt. ' A kigyulladt szalma és néhány 
gazdasági eszköz martalékává lettek a 
tűznek. A rendre a csendőrség és a kato
nai kirendeltség ügylet föl.

— Bűvész előadás. Gero Arthur bű
vész és gyorsszámoló f. hó 8-án d. u. az 
áll polgári fiúiskola és az egyesületi leány
iskola növendékei előtt előadást tartott. 
Ügyes mu. tatványai nagyon tetszettek az 
ifjúságnak s így tapsban nem volt hiány. 
Különösen tetszett a fiúknak és leányok
nak egyaránt, amikor az ügyes kezű bű
vész egy elégetett húszkoronást belevará
zsolt a gyertyába, egy leányka kezéből 
kilopott gyűrűt pedig annak hajából vará
zsolt elő.

— Halálozások. S c h i b e 1 k a János 
földmives, életének 25-ik évében, Kon
s t a n t i n o v  L ízár 6 éves korában meg
haltak.

Meghívó.
A „Kevevárai Kaszinó“ folyó évi 

március hó 17-én d. u. 8 órakor tartja idei

rendes közgyűlését
melyre az egylet összes tagjai tisztelettel 
meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés a kaszinó lefolyt évi 

állapotáról.
3. A pénztárnok jelentése.
4. A számvizsgíló bizottság jelentés) a 

lefolyt évi számadások megvizsgálá
sáról s a felmentés megadása.

5. A könyvtárnok jelentése.
6. A folyó évi költségvetés megállapítása.
7. A rendes választmányi tagok egy- 

harmndának lemondása s az eképen 
megüresedő választmányi tagsági 
helyek betöltése.

8. A folyó évi számadások megvizsgá
lására kiküldendő új számvizsgáló 
bizottság megválasztása.

9. A választmány előterjesztése az egy
leti alapszabályok 1 és 23 §§-ainak 
módosítása iránt.

10. Netáni indítványok, melyek öt nappal 
a közgyűlés előtt a választmányhoz 
írásban bejelentenünk lesznek. 
Kevevára, 1912 évi márc. 5.-én.

Dr. Klein József Pincu Kornél
elnök. titkár.

1120/1912 tlkvi sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
Hivatalos jelentés a Magyar Takarék- 

pénztárak központi jelzálogbanjának Szto- 
jadinov Dusán elleni árverési ügyében 
arról, hogy a 2340/911-1. polg. sz. Il-od 
bírói végzés jogerőre emelkedett.

V É G Z É S .
Ezen jelentés folytán kibocsájtatik az 

alábbi ujabbi árverési hirdetmény.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság^ a Magykr Takarékpénztár 
központi Jebálogbankja javára 4Í050 kor. 
tőke és jár és a még felmerülendő költsé
gek kielégítése végett az 1881 évi LX. te. 
144 és 187 és az 1908 évi XLI. te. 27 §- 
ai alapján és a 146 §-a értelmében Szto-

jadinov Dusán homokosi lakos ellen a fe
hértemplomi kir Törvényszék területén 
fekvő Homokos községben és a homokosi 
1044 1045 és 1066 számú betétekben fel
vett.
I. a homokosi 1044 számú betétben felvett:

A I. 263 hrsz. Ház 816 őisz. a udvarral 
a beltelekben 236 n.-öl éz 264 hrsz. Kert 
a beltelekben 156 n.-öl 4400 kor. becsárban

A t  580 hrsz. Kert a beltelekben 
453 n.-öl 369 kor. 60 fill, becsárban.

A f  2638 hrsz. Szántó a Hegy I. dű
lőben 447 n.-öl 442 kor 20 fill, becsárban.

A f  2683 hrsz. Szántó a Hegy I. dű
lőben 646 n.-öl 550 kor. becsárban.

A t  5944 hrsz. Szántó a IV. bülőben
1 hold 972 n.-öl 891 kor. becsárban.

II a homokosi 1045 sz. betétben felvett
A j* 2227 hrsz. Szántó a Völgy dű

lőben 769 n.-öl 6/24-ed része 144 kor. 10 
fill, becsárban

A f  3928 hrsz. Szántó a II. dűlőben
2 hold 680 n-öl 6/24-ed része 440 kor. 
becsárban.

III. a homokosi 1066 sz. betétben 
felvett

A *j* 5470/1 hrsz. Szántó a IV dűlő
ben 1 hold 234n.-öl 880 kor. becsárban,

A *j* 5532 hrsz. Szántó a IV. dülüben 
1 hold 384 n.-öl 770 kor. becsárban.

A f  6773/1 hrsz. Szántó az Orlovati 
rétek dűlőben 1389 n.-öl 445 kor. 50 fill, 
becsárban.

A f  7022/1 hrsz. Szántó a Csibuk 
dűlőben 1437 n.-Ö 1332 kor. 2) f. becsárban, 
mint az utóajánlattevő által Ígért összeg
ben az árverést dr. Miron Jusztin keve
várai lakos utoajánlata következtében el
rendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
ezennel közhírré tesszi.

A nyilvános árverés H o m o k o s  
községház inál 1912. évi március 26-ik 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
a következő úgy tlkvi hivatalban, mint 
Homokos községben kifügesztett és meg- 
tekinhető feltételek mellett.

1. A kikiáltási ár az utólajánlati összeg
2 Az ingatlanok a kikiáíási áron alól 

nem fognak eladatni.
3. Az árverezni szándékozók tartoz

nak az ingatlanok becsárának 10% kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezeihez letenni.

4. Az utóajánlat akkor is kötelező, 
ha utóajánl áttevő az árverésnél meg nem 
jelentik.

5. Ha az árverésen az utóajánlatnál 
na5^yobb ígéret nem tétetik az ingatlanok 
az utóajánlattevő által megvettnek hirdett- 
nek ki.

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

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

8. Vevő köteles a vételárat két egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól szá
mított 45 nap alatt minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától esedékes 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

Kevevárán, 1921. évi febr. hó 11. napján 
Hajdú s. k.

kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz, kir. telekkönyvvezető
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a fehértem’omi kir. 
Törvényszék 1910 évi 9947 polg. sz. vég
zése következtében dr. Abonyi Henrik 
ügyvéd által képviselt Marginean Vazul 
javára dr. Gehlner Jenő kirendelt ügygond
nok által képviselt n. Buzsigán György 
ellen 7500 kor. és jár. imm erejéig 1911 
évi szeptember hó 9-10 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1032 koronára becsült következő ingósá
gok u. in. zongora, bútorok és stb. nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911-ik évi Y. 895/4 számú 
végzése folytán 7500 kor. tőkekövetelés 
ennek 1909 évi okt. 1-től járó 6% kamatai 
és eddig összesen 307 kor. 98 fillérben 
bíróikig megállapított költségek erejéig, 
Delibláton a Bnzsigán-féle házban leendő 
megtartására 1912. évi március hó 12-ik 
napjának délelo'tti 9 órája határidőül ki- 
tü ze'ik ésahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Kevevára. 1912 évi márc. 2.-án.

Gurits Lajos 
* kir. bir. végrehajtó.
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Alulír,ok a kevevárai és vidéki tiszteit vevőimnek becses figyel- g  
mébe ajánlóié ®

teljesen újonnan felszerelt és modemül berendezett |
Q Hl Й f И <?*

melyet tetemesen megnagyobbítva bocsátók t. rendelőim rendelkezésére. ф
ф

Módomban áll tehát az e szakmába vágó mindennemű munkákat <ф 
jutányos árak mellett pontosan és szépen előállítani. J

Egyúttal a tisztelt vevők b. figyelmét fölhívom még könyvkötő J  
műhelyemre is, melyben a legszebb könyvkötő munkák, javítások elvál- <$
laltatnak s megelégedésükre szállíttatnak.

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
4

Oberläuter Robertué. |
#



Hazafias iskolai ünnepély 8 ^ eeet=

Meghívó.
A kevevárai községi óvó-, elemi nép-, gazdas. ism.- és iparostanonc-iskolák 

tantestülete és tanulóifjúsága

1912. évi március hó 15.-én (pénteken)
d. e. 8 4 10 órakor a Hoffmann-féle szálloda nagytermében hazafias

iskolai llNNFPFE УТ
? Ш Ш В Ш Ш Я В Ш В Ш В В  ■ ■  ! ■  Щ Щ  ■  ■

rendez, melyre a t. c. hatóságok, szülők, tanngyőarátok, Kevevára és környékének közönsége ez utón is hazafias üdvözlettel
meghívatnak.

8f O s o n
D. e. 9 órakor ünnepélyes magyar isteni tisztelet a rom. kath. templomban.
D. e. 7Л0 órakor kezdődik a tulajdonképeni ünnepély.

1. Hymnus. Énekli a tanulóifjúság. Ф b) A honfi dala. Elmondja Szom m e r  János II.
2. Petőfi: Nemzeti dal. Elmondja Pi nku Livius ф sz. óvodai tanuló.

IV. o. tanuló. Ц 7. A magyar remzet. Elmondják Ha c k  Karolin és
3. Dalmady: Petőfi szobra. Elmondja Sz a bó  Anna g  S c h l a r b  Katalin I. sz. óvodai növ.

IV. o. tanuló. Ф 8. Zalár: Szabadságunk örömnapján. Elmondja
4. Fejes: Március tizenötödike. Elmondják Szmol -  ф S c h w a l l  Józsa Ví. oszt. tanuló.

l é n y  Gyula, P a u 11 Artur és К i n d 1 Károly IV. o. t. §  9. Revicky : Szeresd hazádat. Elmondják B u n d a
5. Alkalmi beszéd. Tartja Gecs  Ilonka VI. o. tan. Ф Kornélia és Ka r d o s  Eugénia IV. oszt. tanulók.
6. a) A hazáért. Elmondja R i e m s c h n e i d e r  Sán- I  10. Rudnyánszky: Éljen a király. Elmondja F u c h s

dor II. sz. óvodai tan. °  Péter IV. o. tanuló.

11. Loveczky Ernő:

A KIS HONVÉDŐK.
Énekes gyermekszinmű 3 felvonásban.

SZEMÉLYEK:

Frzsike 1 árvák ’ ' К Г  W0SZt' “  Z í,an!ka ) libapásztor . Secosan Silvia IV. o. tanuló.
Tanító bácsi I : Scherzinger Lipot iparisk.”liI. o. t. I  frén J  ^  • Devics István IV о tanuló.
Csősz . . . .  Gecs Gyula ipariskolai Ili. 0. t. %jui”sa lihanás7t(1I. ' Kupuszarov'cs Hajnalka VI. o. tan.
K.aplar . . . Kaufmann Ferenc iparisk. 111. o. t. % Borosa) leanvok * °* tan*
Postás fiú . , . Marx Lajos iparisk. Ш. o. t. •  Vilma \ * У * л /6 Ул °*
Gazda . . . .  Gucul Illés „ Ш. o. t. §  I sszonv * ?Jayer. r g * a IV* °/ tan* . . .
Berci ) libapásztor . Mayer Jakab V. o. tanuló. 3  i n Г У * * * Domnar Hilda gazd. ism. isk. tan.
Pali } fiúk • Riemschneider Zsófia IV. о. tanuló. I  Mostoha'^ ! ' ' B a d e r 'S  IV о tan " ”

Az I. felvonás nyári napon d. e. а II. felv. Gyuri álma déli órákban a MI. felv. d. u. játszódik.

12. A Szózat tal az ünnepély véget ér.

Nyomatott Oberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.------------------------------------------------
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