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Disszonancia.
(—szki].) A március tizenötödiki 

ünnepségek lezajlottak. Iskoláink ifjú
sága, apraja-nagyja, méltóképen hó
dolt az 1848-iki szabadságnap emlé
kének. Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy az ünneplésből a társadalom is 
impozánsan kivette a maga részét. 
Mert az iskolák ünnepélyein ott volt 
Kevevára intelligenciája és polgársága 
nemzetiségi és vallásfelekezeti kü- 
lömbség nélkül s a Hoffmann-szálló 
nagytermében nem maradt egy talp
alatnyi hely üresen. Tisztelet és 
becsület ennek a közönségnek! Este 
a Kevevárai Kaszinó is ünnepelt 
bankett keretében. A hangulat min
denütt lelkes és a jövőre nézve biz
tató volt. Az ünnepi szónoklatok el
len sem lehetett senkinek kifogása, 
mert a beszédek szigorúan tárgyila
gosak voltak s olyan keretben mo
zogtak, mint maguk az ünnepélyek : 
nem sértettek és nem bántottak 
senkit.

És e szép ünnepélyekbe utóbb 
mégis disszonáncia vegyült. Voltak,
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Vallomás.
Sokáig néma volt a lantom . . .
Húrjából dalt nem csalt ki semmi.
Az álmokat, mit addig szőttem, — 
Kezdtem búsongva eltemetni.
Sötét volt a világ körtlltem,
S az égen vészes fellegek.
Jártam csüggedten Golgotámat 
S titkoltam azt, hogy temetek.
De gyakran fel-felsírt a lelkem 
Szivemet tépő fájó szóra,
S hogy ne hallja kívülem senki: 
Relefojtottam tüzes borba.
És jöttek egyre kósza hírek:
,RoÍdog menyasszony egy leány*.
Minek gyötrődsz? — szóltam magamhoz, 
Mig vigad ő más oldalán.
így nőtt az űr naponként jobban, 
így váltunk egyre távolabb . . .
Hittem : szivem már végsőt dobban, 
Temetve legszebb álmomat.
De egy mosolygó délutánon 
Találkozva a tó felett:
Csodás varázslat szállt szivemre 
Megsúgni, hogy szivet szeret.

bár kevesen, akik megbotránkoztak 
afölött, hogy az ünnepségre fülvonuló 
ifjúság hazafias dalokat énekelt. Vol
tak, akiket a nemzeti színű kokárda 
bántott. Akadtak egyesek, akik az 
ünnepély komolyságát rossz viccek
kel, hangos megjegyzésekkel zavarták. 
De voltak olyanok is, akik megüt
köztek azon, hogy az ünnepélyeken 
tisztán magyar énekek és szavalatok 
hangzottak el.

Hát ezt semmikép sem hagyhat
juk szó nélkül. Ajánljuk tehát az 
üaneprontók figyelmébe ez alábbi 
sorokat, talán okulni fognak belőlük: 

Valamikor az áldott, jó, régi idők
ben, midőn őseink az ő józan gondol
kodású, tanulatlan őszökkel a magyar 
királyság alapvető erősségeinek meg
alkotásán s hazánk fennállásának biz
tosításán munkálkodtak, a határok 
mentén köröskörül úgynevezett 
„gyepünket vagyis bizonyos határ
széli területeket jelöltek ki, melyek 
a magyar birodalmat a szomszéd 
országoktól elválasztották. A gyepük 
őrizetére a nemzet legkiválóbb har
cosait, lemegbizhatóbb s legbátrabb
.----i— .......... ... ...... '.=■■■ ———

Mily váltó; ás? . . . Derül az égbolt;
Szivem hangosan ver, dobog.
Madár dalol, fehér hab zsongja:
„Nézzétek csak, mily boldogok“ !
„Talátkozott két bolygó csillag.
Bolyongjatok együtt tovább!“
— S mi karjainkat egybe fűzve 
Hallgatjuk a habok szavát.

•K* *
Soká pihent, bús, árva lantom 
Ma búrod újra pengetem,
S álmot szövök, mint eddig szőttem 
Szerelmes, holdas é jeken .............

Dr. Rédiger Aladár.

Keve múltjából.
Irta : Pribis Ödön.

Keve vármegyének 1398. évben volt 
első ismert comese, a görög származású 
Achileus korán elhalálozván, özvegye a 
macedóniai származású Pazár rác vojvoda 
nejévé lett; Achileusnak egyetlen leányát. 
Xéniát ö nevelte fel. Xenia a görög női 
szépség prolotypje: magas termete, hul
lámzó fekete haj és éles arcélével a kör
nyék ifjúságának halványa volt, már fel
serdülése óta rajongtak érte, de Xéniát a 
versengők és csengők hidegen hagyták.

fegyveres népét rendelték ki. Ezek 
a gyepük őstipusai a katonai határ- 
őrvidéknek.

Nemzeti királyaink a későbbi 
századokban Magyarország harcias 
küzdelmeinek minden korszakában, 
a határok feltétlenül megbízható őri
zetére fektették a honvédelem poli
tikáját.

Mikor aztán a XVIII. század de
rekán, a nemzeti elnyomatás korában, 
arról volt szó, hogy Magyarországot 
zsarnoki hatalommal féken kell tartani 
és szabad mozgásában meg kell bé
nítani, a bécsi kormánynak első és 
legsürgősebb teendője volt az ország 
határvonalai hosszában német dresz- 
szurával fegyelmezett, idegen nem
zetiségű, idegen szellemű és érzületű 
katonai határőrséget helyezni el. A 
magyar korona integritásának meg
csonkítására, a nemzeti önállóság s 
függetlenség megtörésére szervezte a 
bécsi kormány a három délmagyar
országi h at árőr vi d éket.

A kiegyezésnek és a magyar 
alkotmány visszaállításának első föl
tétele volt megszüntetni, eltörülni 
=~ ----- ~~ ------------------------------
Halálos és reménytelen szerelem tartotta 
fogva, melynek varázsa alatt boldogtalanul 
múlt el ifjúsága. Szerelme csak az ő és a 
telehold titka volt.

Amikor a bánattól és vágytól keserűség
gel megtelt szívvel egyedül sétált a Pazár- 
kastély remek parkjában, a telehold vonzó 
halvány fényébe mélyedve, csak ennek 
merte megsúgni szivének nagy titkát, el
panaszolni lelkének mély fájdalmát. Bár 
a hold közönyösen látszott rábámulni, 
ilyenkor mégis megkönnyebbülést érzett, lé
vén a hold titkának hű őrzője, akinek 
egyedül merte megsúgni iinAdottját és 
annak nevét.

Szerelmének tárgya a Keve várispánja, 
a vitéz és a férfi szépség minden nemé
vel dúsan megáldott Kazay Kázmér voll, 
aki férfi kora delén túl és nős ember lé
vén, Xénia szerelme reményekkel nem 
kecsegtetett. Kazay nem élt boldog házas- 
éleset; neje betegeskedő és nem a legjobb 
tulajdonokkal megáldott nő volt, de a lo- 
vagias férj boldogtalan házaséletét eltit
kolta.

Néhány évre neje jobblétra szenderült 
s bár ekkor szabaddá lett, nem vágyott 
újból magára venni a hymen rózsaláncait.
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Magyarország területén az abszolút 
uralomnak nemzeti történetünk leg
szentebb emlékeit meggyalázó ama 
osztrák katonai torz alakulatokat. 
Ugyanaz a politikai cél, mely az ide
gen szervezetű határőrvidékek eltör
lését s a vármegyékbe beolvasztását 
megkövetelte, követeli parancsoló 
szükségességgel azt is, hogy az or
szág határai nemcsak magyar törvé
nyeknek és magyar hatóságoknak le
gyenek alárendelve, de minden es
hetőségekkel szemben valósággal 
magyarok is legyenek. Hazafias és 
magyar legyen az a nép, mely az 
ország bejáróit, gyepűit őrzi és az 
ellenségtől megvédeni köteles! S 
most, mikor a legalkotmányosabb 
magyar király uralkodása alatt immár 
annyira fejlődött és megizmosodott 
a nemzet, hogy a többi európai élet
képes nemzetek példájára a magyar 
állami és nemzeti egység eszméjének 
megvalósitásán fáradozik, legelső 
sorban felmerül annak a szükséges
sége, hogy a volt délmagyarországi 
határőrvidék területén nocsak a 
magyar állam kötelékét és törvényeit 
elismerő alattvalók,, hanem magyarul 
beszélő hazafias lakosság legyen 
itthon.

A határszéli központi helyek 
hazafias polgárságának példaadása 
jelentékeny befolyással volt és van 
most is a környékbeli nemzetiségi 
lakosság politikai magatartására.

Ennek a példaadásnak a magyar 
állami érdekek szempontjából töké
letesen kielégitőnek s korrektnek kell 
lennie. Itt az érdem a szoros köte
lesség mesgyéjén túl kezdődik. Nem

Kevevárát és a vái megyét abban az 
időben vegyes magyar és rác népesség 
lakta, a rácok túlnyomóan a várban magában.

Keveváia, amelyben IV. László és 
Nagy Lajos király többször megfordult, 
királyi várossá emeltetett.

Az 1435. évben Zsigmond király a 
város lakosainak a vár fentartását és vé
delmét különös kötelességévé tette, ami 
felette szükséges intézkedésnek bizonyult, 
mert a 1438. évben Murad szultán 130,0C0 
főnyi sereget indított Magyarország ellen. 
A török Ke ve vármegye területén volt be
nyomulandó, ami a lakosokat nem kis iz
galomba hozta. A katonai — védelmi — és 
kormányzati teendők abban a korban a 
várispán (főispán) kezeiben összpontosul
ván, Kazay várispán a véres kardot kö
rül hordoztatta a vármegyében Keve várába 
szólította a vármegye területéhez tartozó 
Dombó és Termistye várak kapitányait, 
gyűlésre hívta Bariad és Pancsalj városo
kat, a sáfárokat és a városatyákat, a vár
megye 66 helységét, hogy a közös védel
met megállapítsák.

A gyűlésen a vármegye nagyszám
ban megjelent magyar lakossága minden 
megfontolás nélkül felajánlotta vérét és 
vagyonát a vármegye és a haza védelmére, 
de Pazár Vlad, a rác vojvoda nem kis 
megbotránkozás: a kijelentette, hogy ő va-

elegendő stricte annyit tenni a hazá
ért, a menynyit a törvény mértéke 
büntetés terhe alatt megkíván. Minél 
fontosabb az állás, melyet elfoglalunk 
és a hely, hová bennünket a gond
viselés állított, annál több köteles
séget ró reánk a haza és annál több 
áldozatot kíván tőlünk a hazafiul 
kötelesség.

A törvény mindig csak a mini
mumot írja elő; a többit annak a 
szent érzésnek kell diktálnia, melyet 
hazafiságnak nevezünk.

Micsoda egységes állam és miféle 
egységes nemzet volna az, melynek 
kebelében nem uralkodnék az egy
séges nemzeti nyelv?

Ha valaki azt mondja, hogy ő 
jó hazafi, de a haza nyelvét nem 
sajátítja el, üres bombasztokat mond 
és hatásvadászatra számit. Az ilyen 
hazafiak csak arról tesznek tanulságot: 
hová süllyesztheti az embereket a 
haszonleső hipokrizis. Mikor a haza 
jólétéről, hatalmának és dicsőségének 
emeléséről kell gondoskodnunk, ne 
foglalkozzunk akkor a saját énünkkel, 
hanem fordítsuk figyelmünket a nagy 
egyetemes felé !

Számtalanok h jótétemények, 
melyek az aldunai határok lakosságára 
az állam és vármegyék gondoskodá
sából háramlottato Sokkal többet 
kaptak, mint a mennyi őket a törvény 
rideg mértéke szerint megillette volna. 
Midőn tehát árról van szó, mennyivel 
tartoznak a délvidéki határszélen lakó 
polgártársaink a magyar hazának és 
a magyar nemzetnek, joggal vethetjük 
fel a kérdést: vájjon lehet e kiván- 
niok, hogy a vett sok jótéteményt

gvonát a töröknek prédául nein adja, éle
tét veszélynek ki nem teszi, hanem övéi
vel elhagyja a vármegyét és a rác lakos
sággal együ't feljebb vonul az ország bel
sejébe, ahol magukat biztonságban fogják 
érezni. Erre a vármegye közgyűlése elha
tározta és a várispán köteleségévé tette, 
hogy a vármegye területéről senkit eltávoz
ni ne engedjen, Pazárt hazaárulással vádolta.

Pazár a vármegye leggazdagabb és 
legtekintélyesebb embere, akinek arany, 
ezüst, sok uradalom s a makkond mezeje, 
melynek az alibunári és a delibláti homok
puszta csak kis része volt, képezték mér
hetetlen vagyonát. A vármegye és a haza 
védelmére áldozni sem akart.

Nem igy gondolkozott azonban a na
bob neje és leánya, kik bár szinte nem 
magyar származásúak, a közgyűlésről ha
zatérő Pazárt keserű szemrehányásokkal 
illették hazafiatlansága miatt és elhatáro
zásának megmásitására igyekeztek bírni, 
de a durva lelkű vojvoda tettleges bán
talmazással felelt.

A női és hazafiui érzületében mélyen 
sértett büszke és szenvedélyes Xenia a 
felhevülés első hatása alatt elrohant Kazay 
várispánhoz segítségért, és megtorlásért, 
de ez az első közvetlen érintkezés Kazay- 
val egész más következménnyel járt. Ka- 
zayt, aki a hölgyet csak látásból ismerte,

csak éppen annyival hálálják meg, 
a mennyit tőlük a törvény paragra
fusa megkíván ? Gondolják meg, hogy 
minden erény, de leginkább a haza- 
fiság önáldozattal jár és mint Kölcsey 
mondja: „feláldozásával pillanatnyi 
kényünknek, megtagadásával önhasz
nunknak, s nem ritkán hajlan
dóságunk vagy gyiilölségünk elnémi- 
tásával“. Gondolják meg, hogy „min
den áldozat kicsiny azokhoz képest, 
miket a hazának kívánni joga vanu 
s hogy „minden, a mi szerfölött sok 
részreosztatik, önkicsinységében enyé
szik el“. S végezetül gondolják meg: 
„nyelvében él a nemzet!“ Emlékez
tetem határőrvidéki polgártársainkat 
az isteni Parainesis arany szavaira: 
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! 
mert haza, nemzet és nyelv három 
egymástól válhatatlan dolog, s ki ez 
utolsóért nem buzog, a két első árt 
áldozatokra kész lenni nehezen fog.“

h í r e  k .
=  Március 15-ike a vidéken. Szé- 

kelykeve község nagy lelkesedéssel ünne
pelte meg március idusát. 14-én este fák
lyásmente és zenés takarodó volt, melyen 
a község egész lakossága részt vett. A 
fáklyásmenetet tűzijáték követte, majd 
ezután az állami iskolai tanítótestület az 
iskolai zászlóalj javára alkalmi színdarabot 
adott elő. Március 15-én hajnalban a tűz
oltóság ébresztőt fújt és mozsárlövések 
jelezték a nagy nap elérkeztét. Délelőtt 
9 órakor a róni. kath. templomban ünne
pi mise volt, a melyen a tanulóifjúságon 
kívül megjelentek saját zászlóik alatt az 
összes testületek és körök. Mise alatt Sehet -  
l i n g  József plébános hazafiságtól telitett 
mély hatású egyházi beszédben méltatta 
az 1848-ik évi márciusi nagy nap jelentő

szemeinek felhevüléstől villogó lángja, az 
arcát elöntő pir, egészen elbűvölte, zavarba 
hozta. A nő heves és indulattól remegő 
előadását nem is hallotta. Gondolatát, szivét 
és lelkét teljesen egy különös, eddig nem 
érzett ismeretlen érzés tartották fogva.

Xenia a nők finomabb érzületével 
azonnal észre véve Kazaynak reá nézve 
veszedelmessé válható állapotát, önuralma 
visszatért s még mielőtt Kazay szóhoz ju
tott volna, eltűnt a várból.

A török betörés közelgése, a várur 
elfoglaltsága megakasztotta a szerelmi tör
ténet folytatását, de nem hamvasztotta el 
a felélesztett szerelem tüzét.

Eközben Pazár titokban Pancsajon 
300 sorevezős gályát készíttetett, a rácokat 
kéz alatt a szökésre előkészítette, a meg
rendeltgályákat a dunaszigetek között rejtve 
el, egy viharos, sötét éjjelen a Kossáva- 
szél rémes zúgása közben, mindenét össze
szedve, családjával — akiket az elszökésre 
a legnagyobb erőszakkal kényszeritett — 
mintegy 5000 ráccal együtt, a gályákra 
szállott és a Csepel-szigetére evezett. Itt 
az „Abrahám-telek“ gyarmatot! alapították 
ahol később V. László király gondosko
dására letelenittettek s a mai Ríckevét- 
épi tették.

Xéniát szerelme és honleányi érzel
me a szökés rémes éjjelén bátor és elszánt
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ségét. Az ünnepi istentisztelet után a 
közönség meghallgatta a tanulóifjúság által 
rendezett ünnepélyt. Délután 3 órakor 
tárogató hang sírt bele a tavaszi légbe, 
jelezvén a tulajdonképe ni ünne p Чу kezdetét, 
amely a Templom-téren folyt le. Ennek 
műsorát lapunk előbbi számában már 
közöltön. Este társas vacsora volt.

Úgy hírlik, hogy járásunk más köz
ségeiben is megünnepelték márc. 15-ét. 
Ezekről az ünnepségekről azonban értesí
téseket nem kaptunk.

=  Névnapok. Négy „Sándor“ és öt 
„József“ ünnepelte f. hó 18-án ill. 19-én 
névnapját Kevevárán: P i n t é r  Sándor, 
Pa u 11 Sándor, K a r a c s a y  Sándor és 
R i e d t Sándor; K l e i n  József dr„ 
O s z t r o v s z k y  József, V ö r ö s s József, 
E n d e r 1 a József és L e o p o l d  József. 
És sem a Sándorok, sem pedig a Józsefek 
nem panaszkodhattak, mert gratulációkban 
egyik sem szenvedett hiányt. A jó ismerő
sök, barátok és tisztelők egyikét is, mási
kát is fölkeresték jó kívánságaikkal sze
mélyesen, vagy írásban, sőt még a sür
gönyökből is kijutott.

Igen szép és kedves ünnepélyt ren
dezett az állami polgári fiúiskola ifjúsága 
az intézet igazgatójának, O s z t r o v s z k y  
Józsefnek és V ö r ö s s József tanárnak. 
Az ünnepély 19-én d. e. folyt le az iskola 
épületében. Pontban 9 órakor az ifjúság 
egy küldöttsége jelent meg az igazgató 
előtt s ( tés V ö r c s s J : séf an rt, valamint 
a tanári testület többi tagját meghívta az 
ünnepségre. A terembe lépőket harsány 
éljennel üdvözölték a tanulók, m ijd pedig 
az ifjúsági énekkar Gy u l a i  László tanár 
vezetése mellett alkalmi énekeket adott el". 
Utána H o f f m a n n  József IV. oszt tanuló 
igen csinos beszédben tolmácsolta az ifjúság 
háláját és sze.eletét igazgatója iránt. 
O s z t r o v s z k y  József igazgató válaszában 
hazaszeretetre, becsületes munkálkodásra 
és testvéri egyetértésre buzdította a nö
vendékeket, mintaképül állítván eléjük

elhatározásra bírták. A gályákra szállás 
zűrzavarát fehasználva, a réti bozátnak és 
az ingoványos dunai csalitnak neki vágva, 
a kévéi várba ment, ahol bebocsáttatván, 
a várur elé vezettetett. Xenia, ki a vesze
delemben erős akaratot tanúsított, — biz
tonságba jutván, kimerültén rogyott a vár
ur elé, aki mindent megértett. A bátor 
leányt keblére öiete, nyugalomba helyeyte.

A török 1439. évben csakugyan be
tört Magyarországba. Egy nagyobb csapat 
Kevevárát is ostrom i l í vette, de a vitéz 
várispán, kinek oldalán Xénia is küzdött, 
a várőrséggel többszörösen vissza\erte a 
törökök ismételt rohamát.

Keve várat, amint a ma is látható 
romok mutatják, egymástól jó távolságra 
három erős várfal vett körül vársáncokkal 
és ezeken felvonó hiddakkat; a vásáncokba 
a Duna vize volt beereszthető és igy ma
gát a várat nehezen lehetett megközliteni, 
miért is a török, különben sem akarván 
az ostrommal sok id it veszteni, az ostro
mot ebbahagyta és elvonnlt.

A várnak vitéz és szerencsés védel
me elismeréséül V. László király a kévéi 
magyarok kiváltságait 1453. évben meg
erősítette, az 1478 országgyűlés Keve meg
erősítését elrendelte, de fájdalom, az 1551-ik 
évi török hadjárat Kévét és a vármegyét 
is teljesen megsemmisítette és csak a tö- 
rörök hódoltság Ibik felében kezd ismét 
Kubin néven szerepelni, amikor azután 
oémet katoéai igazgatás alá került.

„К E V b  V  x  b,

azokat a volt intézeti у , 
lönböző pályán edd,. , -aar' becsülöd 1
vívtak ki az intézetnek ■ ardo szellemi,ч  
beszélt V ö r ö s s  Józs- ; odr is, aki: az 1
ifjúság nevében, mint у oszt. jelenlegi s
főnökét Muc s i  And , oszt, ta 
üdvözölt szintén igen . , beszédben. í 
Az ifjúsági énekkar éi >fce után az ünne
pély véget ért, mire a. igazgató igazgatói í 
szünnapot engedélyez*: !.

A Kevevárai Dalkör 18-án este 
We n n  er  Miklós elnök vezetésével testü
letileg üdvözölte az egylet alelnökét, 
L e o p o l d  Józsefet névünnepe ajkaiméból. 
Az ünnepélyen részt vett a dalkörnek 
mind a 22 tagja. Az elnök rövid, de szívhez 
szóló üdvözlő beszéde után a dalkör rá
zendített az „Éltesse Istenünk soká“ c. 
énekre, mire az ünnepelt meghatóban 
mondott köszönetét. A dalegylet részéről 
történt üdvözlés után, Tor i  Rezső, mint 
a járási önkéntes tűzoltóság főparancsnokát 
éo a helybeli tűzoltóság parancsnokát kö
szöntötte L e o p o l d  Józsefet, majd P i 1 á t 
János, az ipartestület nevében, mint a 
testület elnökének fejezte ki jó kivánatait 
az ünnepeltnek. Az üdvözlések befejeztével 
az egész társaság a fehér asztalhoz ült és 
kedélyes hangulatban, víg nótázás mellett 
a késő reggeli órákig maradt együtt.

— Gyászrovat. Egy bécsi szűkszavú 
távirat jelentette a minapi, hogy Sz i v á k  
Imre, a budapesti ügyvédi kamara népszerű 
elnöke és Komárom város országgyűlési 
képviselője Budapestről Bécsbe utaztában 
öngyilkos lett. Mire a trautmannsdorfi ál
lomás közelében egy I-ső osztályú fülkében 
a vizsgáló kalauz ráakadt, már alig volt 
élet benne. A Browning golyó, melyet ha
lántékába röpilelt, néhány perc alatt meg
ölte. — Benne a magyar közélet egy 
minden tekintetben kiváló, nagytudású 
férfiút veszte t el. S z i v á к Imrét a fehér
templomi kerület is négyszer választotta 
meg országgyűlési képviselőjévé, s mint 
ilyen Kevevárának is sokat tett. így a 
többek között az ő nagy befolyásának volt 
köszönhető, hogy a kultuszminiszter mel
lőzve más községek kérelmét, 1904-ben 
Kevevárán m. kir. áll. polgári fiúiskolát 
állított föl.

Felelős szerkesztőnket is súlyos csa
pás érte. Apósa Mar i ska  Vilmos dr. ud
vari tanácsos, a budapesti tudományegye
tem jogi korának kiváló professzora, ismert 
közgazdasági iró, f. hó 20-án meghalt Buda
pesten.

Mariska Vilmos 1844 október 21-én 
született Rozsnyón, a hol középiskolai 
tanulmányait is elvégezte volt. 1861-ben 
a fővárosba került, s az egyetem jo gi 
karának hallgatója lett. Atyjától, a ki 
Rozsnyón templo ni karmester volt, kiváló 
zenei érzéket örökölt, s alapos zenei kép
zettséget nvezt, úgyhogy 1862—1866 évek 
között a fővárosi zenei körök figyelmét 
magára vonta nagyszerű zongorajátékával. 
Anuyira tetszet, játéka, hogy külföldi 
hangversenykörutra hívták. Ezek alatt az 
évek alatt azonban behatóan és alaposan 
foglalkozott a jogi tudományokkal, külö- 
nüsen pedig a közgazdasággal. Huszon
egyéves korában jogi doktori oklevelet 
nyert, a mi mégis erre a pályára kötötte. 
1866-ban joggyakornoka lett a pesti ítélő
táblának, s több főúri fiút készített elő a 
jogtudományi vizsgálatokra. 1868-ban tanár
segéd a kassai jogakadémián, de ugyan
ennek az évnek szeptember hónapjában 
már a győri jogakadémián az államtudo
mányokat adja elő 1869-ben megint a kassai 
jogakadémia tanára lesz s nemzetgazda-

l i r i 1- és Pénzügytant ad elő. Itt tanít 
loöl-ig, a mikor a budapesti egyetem 
rendes tanárává nevezik ki. Ettől az ido
lul kezdve tanította a nemzetgazdaságot 
es pénzügyi jogot. Tanári működése mel- 
.'ü.i intenzív irodalmi munkásságot is fej
teti ki, a mely tekintélyes nevet szerzett 
néni a jogi szakirodalomban. Nagyobb 
müvei: Az allaingazdaságtan kézikönyve 
A magyar pénzügyi jog kézikönyve (hor
vátul is megjelent.) Bélyeg- és illetéksza
bályok. Az egyenes adók reformja Ausz
triában. Egyenes adóink reformja. Ezeken 
kívül állandóan dolgozott folyóiratokba és 
napilapokba is.

- A kevevárai kaszinó közgyűlése.
Múlt vasárnap délután 3 órakor tartotta 
meg fennti egyesület rendes évi k özgyű
lését, amelyen a tagok szép számmel vettek 
részt. Dr Kl ei n József elnöki megi yltója 
s a hitelesítők kijelölése után P i a c ú  
Kornél ideiglenes titkár tette meg jelenté- 
sét. A nagy gonddal össze állított és szépen 
előadott jelentéseit a közgyűlés köszönetét 
szavazott, következett a pénztári, jelentés 
és számvizsgáló bizottság jelentése, b z m ol
lón  у Károly pénztáros által előadott s 
a választmány által már előzőleg elfogadott 
jelentést szintén észrevétel nélkül vették 
tudomásul. Úgyszintén megjegyzés nélkül 
tette meg We n n e r  Ferenc könyvtári 
jelentését. Megelége léssé к mstatáljuk, hogy 
a könyvtár már igen terjedelmes. A j.wo 
évi költségvetési tervezet elfogadása után 
a három évenként kieső választmányi tagok 
helyébe beválasztattak ill. újra választat
tak : O s z t r o v s z k y  Jószef, L e к i c s 
Illés dr. Sz a b ó  Sándor N i к о 1 i c s Mik
lós és G e i g e r  Antal. A számvizsgáló bi
zottság tagjaiul megválasztattak : E ngl e r 
Lajos, Me i n  Jenő és K a r a c s a y  Sándor 
A titkári és jegyzői állás csak ideiglenesen 
lévén betöltve, a közgyűlés az addig is 
nagy munkásságot kifejte t ideiglenes ti - 
kárt Pi i i cu Kornélt titkárrá és Pa u 1 i- 
n y i Gyula dr. t. jegyzővé választotta meg 
véglegesen. A titkár által ajánlott alap
szabály módosításhoz — а к iszinó dinét 
és a titkár évi jelentését illetőleg — a köz
gyűlés egyhangúlag hozzájárult. Végezetül 
az elnök az egyetértés és a kölcsönös 
megbecsülés hangoztátásával a közgyűlést 
berekesztette.

— At. hölgyközönséghez ! A közeledő 
tavaszi idényre kosztümökben és kabátok 
ban a legszebb modeleket ajánlja Heves 
és Dornhelm női konfekció, fehérnemű-!: il- 
lönlegességi üzlet Temesvár-Bel város, a 
Lloyd palota mellett. Műtermünkbe;) a le
gelegánsabb angol kosztümök és ahatok 
mérék sjzerint készíttetnek.

=  Figyelmeztetés, Kevevára á g 
elöljárósága, az 1903 évi 31. 942 s r . ~ 
páni körrendelet alapján, felhív a gyü
mölcsfa termesztőket a hernyófészkek, , • 
ketojások, vértetü, valamint a dara? к . 
tására; egyben figyelmeztí őket, h< d 
az irtást március hó 25-ig elmulasztja, -iné
nál az irtást az előjáróság e mulasztó» i - 
költségén fogja végeztetni és intézkedő! 
fog, hogy az idetőt 100 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal megbüntessék.

— Tűz. Folyó hó 19-én d. u. 2 óra
kor tűz ütött ki Be r n  f a n g  er  Ágoston- 
né, született Gunci Anna portáján. A tűzet 
csak 2 és1/« óra múlva sikerült végleg el
oltani. Az udvaron lévő gazdasági épületek 
Bernfanger Ágostonná és Maisinger József 
fiainak cga.ettázása folytán gyulád meg 
A főszolgabírói tűzjelző állomástól rögtön 
értesítették a tűzoltókat, akik csakhamar 
megjelentek a helyszínen.
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Siketnémák felvétele.
A temesvári áll. segélyezett siketné- 

maintézet felügyelő — bizottsága a f. évi 
június végén veszi fel a jövő tanév új 
növendékeit.

Felvételért folyamodhatnak nemre, 
vallásra és nemzetiségre való tekintet nél
kül oly 7—10 éves siketnéinákszülei, akik 
a temesvári siketnéma-intézet kerületébe 
tartozó Temes, Torontói és Krassc-SzÖrény 
vármegyék területén laknak.

A felsőbb osztályokba olyan gyerme
kek is vétetnek fel, akik később siketül
tek meg, akik tehát már beszélni tudnak, 
de a beszédet elfeledni kezdik. Az intézet 
a növendékek elméleti, oktatásának a be
fejezése után maga gondoskodik a gyer
mekeknek szakszerű ipari kiképeztetésé- 
ről, miért is ezek mint kei esetképes egyé
nek adatnak vissza a szülőknek.

A felvételt az intézet felügyelő-bizott
ságától kell kérni, a kérvény azonban az 
intézet igazgatóságánál nyújtandó be.

A kérvényhez csatolandók:
a) keresztlevél, vagy születési anya

könyvi kivonat;
b) a gyermek siketségét igazoló tiszti 

orvosi bizonyítvány;
d) hatósági kimutatás a család- és 

birtokállapotról és esetleg szegénységi bi
zonyítvány, amelynek csatolása esetében 
a kérvény és mellékletei bélyegmentesek;

e) az eltartást megfizetni hajlandók
nál a szülő vagy gyám által kiállított és 
hatóságilag láttamozott nyilatkozat a dijak 
pontos fizetésének elvállalásáról.

A b.) és d.) alatti mellékletekhez 
csakis az intézeti igazgatóságtól díjtala
nul kapható nyomtatványok használhatók.

c) himlőoltási bizonyítvány;
Akik az évi 200 kor. eltartási dijat 

egészben vagy fele részben megfizetni 
képesek, előnyben részesülnek.

A vagyontalan gyermekekről az in
tézet gondoskodik, ha a szülő a kérvény
ben kijelenti és okmányokkal igazolja, hogy 
gyermekének neveltetésére képtelen.

A tandíj évi 40 ко;., amely azonban 
a vagyontalanoknak, kérésükre, szintén 
elengedtetik.

Az eltartási dij havi részletekben, 
a tandíj félévi részletekben is fizethető.

Ruházatról a szülő tartozik gnndos- 
kodni. Felhívjuk az érdekelt szülőket, 
hogy kérvényeiket mielőbb, de legkésőbb 
junius 15-éig küldjék be a temesvári 
siketnéma-intézet igazgatóságához, mely 
szívesen szolgál nyomtatványokkal és bő
vebb felvilágosításokkal.

Szerkesztői üzenetek.
Kezdő férj. Ön tanácsot kér tőlünk 

azirányban, hogy engedelem nélkül késő 
éjjelig kimaradva, haza érkeztekor jó estét, 
jó éjszakát, vagy jó reggelt köszönjön é 
anélkül, hogy sem udvariatlannak ne lát- 
szassék, sem üdvözléséből célzatosság 
ne tűnjék ki, — sem pedig őnagysága 
ezen időjelző üdvözlést kiinduló pontul 
ne használhassa fel a további mondan
dókhoz.

Uram, ön sokat kiván tőlünk, és túl 
becsül minket.

Azt hisszük, hogy ez is még egyiké 
azon megold itiau problémáknak, mely alatt 
sinylik az emberiség.

Azonban úgy az ön, valamint mind
nyájunk érd elsőben ezennel

„ K E V E V Á R A “.

PÁLYÁZATOT hirdetünk
az ezen alkalomra szóló és az ön és mind
nyájunk által óhajtott fenti feltételeknek 
megfelelő üdvözlési formulára.

Pályázhatik mindenki, hölgyek és urak, 
olvasóink és nem olvasóink egyaráut.

J U T A L M U L
biztosítjuk és utalványozzuk az emberiség 
háláját, dacára annak, hogy az illető a 
helyes megoldásban már önmagában is 
teljes jutalmat nyert.

Énnél nagyobb pályadíjat még eddig 
semmiféle lap ki nem tűzött.

Jeligés pályázatok szerkesztőségünk
höz intézendők mindaddig, inig a kérdés 
megoldva nincs. — Az eredményről refe
rálunk.

Többeknek. Kéziratokat nem ad 
vissza á szerkesztőség. * 1 2

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. ez. 102. §-a illetőleg az 1908 
évi XLI. t. c. 19. §-a értélmében ezennel 
közhírré teszi, hogy az újvidéki kir. j bí
róságnak 1911. Sp. III. 959/3, az aradi kir. 
jbiróságnak 1911. Sp. II. 1354/2, a buda
pesti VIII—X. kér. kir. jbiróság 1911. Sp. 
X. 1879/3, a világosi kir. jbiróságnak 1911. 
Sp. I. 683/3, a zágrábi kir. jbiróságnak 
1911. Cb. II. 392, a tescheni cs. kir. jbiró
ságnak 1911. Cb. III. 1236, a marosvásár- 
helyi kir. jbiróságnak 1911. Sp. II. 1075, 
a szegedi kir. jbiróságnak 1911. Sp. III. 
326, a temesvári kir. jbiróságnak 1911 Sp.
III. 1195/3, a budapesti kir. jbiróságnak 
1911 Sp. XVIII. 1837/3, számú végzése 
következtében Weinfeld Fiilöp újvidéki, 
Andrényi Kálmán utódai aradi, Herczeg és 
Geiger budapesti cég, Dános Gyula világosi, 
Рокоту F. grünfeldi, Rüger Ottó tescheni, 
Straetz H. marosvásárhelyi, Winter A. sze
gedi, Délmagyaroszági csokoládé gyár 
temesvári és Auer és Kisfalvi budapesti 
cég felperesek javára kevevárai kereskedő 
lakos ellen 1911 évi deczember hó 16. és 
következő napjain foganositott kielégítési 
végrehajtást utján le- és felülfoglalt és 3500 
koronára becsült következő ingóságok u.
m. : szikvízgyártó készülék teljes felszere
lések, üvegek, kocsi, lovak, szerszám, bolti 
áruk, álványok italok stb. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a kevevárai kir. 
járásbíróság 1911. V. 991. 1194. 1066. 1911 
és 59. 127 116/1911 számú végzés folytán
1. Weinfeld Fülöp javára 500 k. tőke, 1911 
julius 15-étől járó 5% kamata és 88 kor. 
perköltség erejéig azzal, hogy a követelés 
időközben alperes 127 koronát törlesztet;
2. Andrényi kármán utódai cég javára 
376 k. 70 fill, tőke, 1911 október 19-étől 
járó 5% kamata és 97 k. perköltség; 3. Her- 
czég és Geiger cég javára 399 k. 74. fill, 
tőke, ennek 1911 április 22-től járó 5% 
kamatai és 72 k. 60 f. perköltség erejéig 
azzal, hogy alperes eme követelésre 200 
koronát törlesztett; 4. Dános Gyula javára 
59 k. toké, ennek 1911 november 10-től 
járó 5% kamata és 40 k. 60 f. perköltség 
erejéig; 5. Pokorny Ferencz javara 32 k. 
50 f. tőke, ennnek 1911 szeptember 5-től 
járó 5°/0 kamata és 35 k. 70 f. perköltség 
erejéig; 6. Rüger Otto javára 81 к. 1'). f. 
töke, ennek 1911 szeptember 13-tól járó 
6% kamata és 32 k. 43 f. perköltség ere

jéig; 7. Straetz Hermann javára 58 k. 40 f. 
tőke, ennek 1911 november 15-től járó 5% 
kamata és 36 k. 53. f. perköltség; 8. Win
ter A. javára 126 korona 80 fillér tőke, 
ennek 1911 július 11-től járó 5°/0 kamata 
és 48 korona 33 fillér perkölség; 9. 
Az első délmagyarországi csokoládé gyár 
javára 162 k. 90. f. tőke, ennek 1911 jú
nius 24.-től járó 5% kamat és 72 k. 60 f. 
perköltség; végre 10 Auer és Kisfalvi bu
dapesti cég javára 354 k. 91 f. tőke, en
nek 1911 junius 1.-től járó 5°/0 kamatai 
és eddig összesen 72 k. 30 f. fillérben bí
róikig már megállapított költségek erejéig 
Kevevárán alperesnek házánál és üzlethelyi
ségében, leendő megtartása 1912. év április 
hó 4. napján d. e. 9 órája határidőül kitiize- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-, 
tett ingóságok az 1881 évi t. c. 108 §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek, szükség 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. b ez. 120. 
§-a é/telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Kevevára. 1912 évi márc. 20.-án.
Gurits Lajos 

kir. bir. végrehajtó.

Tánciskola-megnyitás
Alulírott Kevevára község és 

környéke t. c. közönségének b. tudo
mására juttatom, hogy hétfőn m ár
cius hó í l-é n  a „Magyar Király44 
szálloda nagy term ében

es? hat hétre terjeng

tánc- és boston-
tanfolyamot
nyitottam.

Mindazon t. szülők, akik gyer
mekeiket ezen tanfolyamra járatni 
óhajtják, és mindazon tánekedvelők, 
kik a tánc művészetében és a sza
lonképes illemtanban és magaviselet
ben gyors és alapos oktatást nyerni 
kívánnak, ne mulasszák el ezen tan
folyam látogatását. Ezen tanfolyamra 
úgy összes barátaik mint ismerőseik 
becses figyelmét felhívom.
Jelentkezések, illetve beiratások naponta 

a tánciskolában eszközöltetnek. 
Magánoktatásban úgy egyes személyeket 
mint csoportokat, bármely időben része

sítek.
Levélbeli kérdések és közlések pon

tosan el intézteinek.
Tisztelettel

Sourou Pál
Tánc- és illemtanár.
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Visszárverési hirdetmény kivonata.
A kevevárai kir. járásbíróság mint 

tlkvi. hatóság Kozma Imre fehértemplomi 
ügyvéd által képviselt Akszics Áron tszigeti 
lakos végrehajtató javára üzv. Akszics 
Perszida dolovai lakos végvrehajtást szen
vedett ellen 135 kor. s jár. iránti ingatlan 
árverési ügyében özv. Akszics Perszida 
dolovai lakos kérelmére Akszics Áron te- 
messzigeti lakos késedelmes árverési vevő 
ellen az 1881. LX. te. 185 §-a alapján az 
alább körülirt ingatlanokra az árverést 
elrendeli és ezt valamint ennek feltételeit 
a következőkben teszi közzé:

1. Árverés alá bocsájtanak a fehér
templomi kir. Törvényszék területén fekvő 
Temessziget község 11/213 lapsztlkvből 
szerkesztett 9. és ebből bejegyzett 454 sz. 
betétben foglalt következő ingatlanjutakkok:

1. a tszigeti 9 sz. betétbe beazonosított
1) a 43 hrsz. 2 hold III. oszt szán

tóból beazonosított A II. 1466 hrsz. Szán
tó I Flur dűlőben 1 hold 55 n.-ol V4 része 
170 kor. becsárban.

2) a 43 hrsz. 2 hold III oszt szántó
ból beazonosított A I. 1201 hrsz. szántó 
II Flur dűlőben 1347 n.-öl és 1202 hrsz. 
szántó a II. Flur dűlőben 1328 n.-öl i/4 része 
170 kor. becsárban.

3) a 43 hrsz. 2 hold III oszt szántó
ból beazonosított A III. 1730 hrsz. Szántó 
a Szelistie dűlőben 1 hold 158 n.-öl és 
1731 hrsz. szántó a Szelistye dűlőben 1 
hold 218 n.-öl V4 része 170 kor becsárban.

4) 43 hrsz. 1 hold 400 n.-öl kaszáló
ból beazonosított A V 2261/2 Szántó a 
Vrbica dűlőben 1212 n.-ül 2262/1 hrsz. 
Szántó a Vrbica dűlőben és 2267/1 hisz. 
Szántó a Vrbica dűlőben 1078 n.-öl V4 
részé 40 kor. becsárban.

5) az 1 hrsz. 480 n.-öl szőlőből bea
zonosított A f  645 hrsz. Szántó a Vino- 
grade dűlőben 474 n.-öl V4 része 40 kor. 
becsárban.

6) a 19 hrsz. 1 hold 400 n.-öl III oszt. 
kaszálóból beazonosított A f  2046/1 b hrsz. 
Hét 472 п.-П 2046/2 őisz. Rét 514 n.-öl 
2047 hrsz. Rét 526 n.-ö és 2048/1 hrsz. 
Rét 606 n.-öl a Verbica dűlőben V4 része 
42 kor. becsárban.

II. a temesszigeti 9 sz. betétben be
azonosított és időközben a 454 sz. betét
be bejegyzett.

7) 22 hrsz. 469 n.-öl szőlőből beazo
nosított 691 hrsz. Szántó a Vinograde dű
lőben 280 n.-Öl V* része 40 kor. becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Temesszi
get községházánál 1912 évi április lió 22 
napjának d. e. 10 órakor fog megtartatni i 
jelen árverési feltételek mellett melyek 
úgy a tlkvi. hivatalban mint Temessziget 
községházánál a hivatalos órak alatt bárki 
által megtekinhetők.

3. A kikiáltási ár a becsár.
4. Ezen nyilvános árverésen a fenti 

ingatlanok a kikiáltási áron alól is el fognak 
adatni, azonban a kikiáltási ár kétharmad
ánál alacsonyabb áron nem fognak eladatni

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezeihez letenni.

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.

„K E V E  V ", R A"

7. Vevő köteles a vél : ,(• ]^\ e<-,TT,|  ̂
részletben és pedig a? ; az á; verés 
jogerőre emelkedésétől ц0ц г. 
alatt, a másodikat ügyi napi
mitott 45 nap alatt min , - gyes vételári 
részlet után az árverés :,a;Uől esedékes 
5% kamatokkal együtt л lo-vevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

8. Vevő köteles az eladott ingatlant 
terhelő és az árverés napjától esedékes 
adókat és illetékeket vi élni és az ingat
lan birtokába az árverés jogerőre emel
kedésekor lép.

Kevevárán, 1912. évi febr. hó 6. napján 
Hajdú s. k.

kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz, kir. telekkönyvvezető

f f f f $ f f f f f f f f f f f  f  f  f f f  f f  f f  f f  f f  f f

Zu verkaufen!
I \XTI Wegen Ableben meines Gatten ist 

eine gut eingerichtete

Uhrmaoliorwerkstätte
unter günstigen Bedingnissen 

zu verkaufen.

W itw e  J u n g n ik e i, Kevevára.
Daselbst .werden L ehrm ädchen

zur Erlernung von Handarbeiten 
(Stickerei, Schlingerei etc.) aufge- 
nommen.

Janies Mihály
szállodájában

kizárólag csak a világhír a

Filsen! sör
méretik ki poharanként 20 f i l l é r  

ár mellett.

E s té n k é n t c ig á n y z e n e k a r h a n g v e rs e n y e z .

K ö nyvk ö tő i m űh elyem be n
mindenféle e szakmába vágó 
munkálatok a l e g n a g у о b b 
szakértei eminel el kész!' tetn ek.

Oöerliiuter d ie rín é .

Ha „FORHIN“ -nal  p e r m i
mert a „FÓR i л 4 
szórta megjavh í
h o r d a !  f e e o  u ? .

kész állapotba i 
Nagyon erősen tapad a ne 
levélre is! Bármily harmatnál 
permetezhet vele, mert kitünően 
tapad! — Semmi üledéke nincs i 
Számtalan elismerő nyilatkozni' 

Kérjen ingyen és 
bérmentve leírást a

F О R H I N -
gyártól,

BUDAPEST, VI. Váezi-ut 93.
Gyártjuk az eddig dr. Aschenbrandt szabadalmát képezett Rézkénport és Bordólport is.
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\ Y é j w / ^ p b í  г j
2  mit der Unterhaltungsbeilage „3íll ttoudoir" Udhríicti 24 reich * |
2  ilíuífrierle Eefe mit 48 farbigen ГП-debi'dern, über 280) flb* 'л \

bildungen, 24 Unterhalfungsbei agen und 24 S in  ttmuilerb en J j

7  Vierteljährlich: К 3.30  ̂ íílle 9.80. \

^  Sratisbej ágén: ^

\  „Die prakíiíche Wien.r Schneiderin" £
у  und /

w „Wiener Kinder-mode** n

e mit dem Be blatt г И*

"  »Für die Kindjrítube" \ i

2 [owi,i , ‘/*
7 »5diniftmuíterboger,M. '  /щ

/• S c h n it te  n á d i  1П a h  flls ВедйпШяипя won ЬзГв-ше-ет /
у  Ь1.1114 1ЩЩ » и щ у  Verte liefen die _W ener liio 'e" )

Л ilne i Hb,* enfinn n Sdinilfe nuai [Hob für hren eigenen Bedarf L
Ю und den ihrer Fumifi lunigehOrigeiT in b I ebl.-er Rnzahf le iglidr .
и  ir g ii Eriob der Spefe.i von 30 h 3 Pi, i'ter -»árun e für /
n  tauellofes Muffen Die Anfertigung |ede Ctileüe t ickes wird du- •
/• durch jeder Dame l fair gemad't. '
«n Hb, rirurrnenfs nei*m?n alle Kudihandlungen und Pofta' falten fowie -»
^  der Verb g 1er .Wiener Hlüde” , Wien b ... ^um jendorfe-'ra(je 87, '
у  unter Beifügung des tll onnemen v e .iges en‘g g n j
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Nyomatott Cberläuter-féle könyvnyomdában, Kevevára.


