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Községünk szépítése.
Beköszöntött a tavasz, a természet 

ébredése. A természet és az ember 
alkotásai újra alakulnak. Községünk
ben is megkezdődtek a különböző 
építészeti, tisztogatási és helyreigazi- 
tási munkálatok. Midőn néhány szó
ban kritikával emlékezem meg e 
munkákról, kapcsolatosan rámutatok 
arra is, hogy mit tehetnének az ille
tékesek helyi kultúránkért és a 
magyarságért e téren is.

Ha utunk mostanában a főszolga- 
b íróság felé visz s néhány pillantást 
vetünk a szembenfekvő Ezsébet 
ligetre, gyötrelmet érzünk lelkűnkben, 
mert önkénytelenül is összehasonlí
tást kell tennünk a művelt nyugat és 
Magyarország kisebb helységei között. 
De míg az általános összehasonlí
tásban van valami megnyugtató, addig 
községünket szemügyre véve nem 
érzünk semmi megnyugvást, mert 
nem tapasztaljuk a szépre, Ízlésesre 
és kényelmesre való törekvést.

Mit látunk az Erzsébet ligetben? 
A nyígszög alakú parkot alacsony
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Keve vármegye és Keve városa.
(Emlékek Kevevára történeti múltjából.)

Irta: Osztrovszky József.

A honszeretet nemes érzelmét és 
szülőföldünk szeretetét jelentékenyen fo
kozza hazánk és szülővárosunk történe
tének ismerete. Nem magyar hazafi az, 
aki nem ismeri Magyarország és a magyar 
nemzet történeti eseményeit, amelyekben 
hazánk egész állami- és társadalmi-, vallási- 
és erkölcsi-, politikai-, hadi- és művelődési 
élete nyilvánul. Azonképen nem művelt 
és nem hű fia községének, családi fészké
nek és szülőhelyének az olyan ember, 
akinek keblét vagy nem hevítik, vagy 
éppen csak kevésbbé érdeklik azok a kü
lönféle jelentősebb dolgok és emlékezetes 
esetek, melyek a szülőhely, a község és a 
családok életében időkfolytán előfordulnak.

Ennek megfontolása indított engem 
arra, hogy az alábbi sorokban Keve vár
megye és Keve városa rövid, vázlatos is-

léckerítés határolja. A lécekből évről- 
evre néhány elpusztul. Ezeket új, 
fehér színű lécekkel pótolják tavasz- 
szak Talán azért, hogy minél tarkább 
legyen ? Mi szükség van egyáltalában 
a kerítésre? Sokkal Ízlésesebb, ter
mészetesebb formája volna ligetünk
nek, ha csak jó gyalogjáró határolná. 
Vagy talán így kevesebb állat tar
tózkodik a ligetben? Alig hiszem. 
A kerítés az állandó, rendszeres fel
ügyeletet nem pótolja. A község 
szegényei közül bizonyára többen 
vállalkoznának csekély díjazásért a 
park őrzésére.

A ligeten két átlós út visz ke
resztül. Leszokták-e ez utak mentén 
a gyepet vágni cs az utat fövenyezni ? 
Az utakon elvétve padok is láthatók. 
Ne gondolja azonban senki, hogy a 
padok kényelmesek, még kevésbbé 
azt, hogy szépek. Nem új, modern 
padokat állítanak a régi rosszak 
helyébe. A restaurálás ezeknél is 
megtörténik néhány lécnek a hozzá- 
szegezésével.

De menjünk tovább. Látunk-e 
csak egy jól nyesett bokorcsoporto-

mertetesét nyújtsam t. olvasóinknak, tájé
koztatván őket a mai Kevevára történelmi 
fon to s ág ú h aj d a ná ról.

Tekintsük előbb Keve vármegyét,
azután Keve városát.*

Hí Hí
Keve vármegye földrajzi fekvéséről 

csak a legújabb nyomozások nyújtanak 
hiteles.tájékoztatást. Régi fö!drajz-és tür- 
történetiróink eltérő véleményben voltak 
az iránt, hol terült el s mely határvonalak 
közt létezett egykoron a magyar nemzet 
történetében oly fontos szerepet játszott 
Keve vármegye. Pesty Frigyesnek, Dél- 
magyarország nagy nevű történetírójának 
köszönhetjük, hogy a nehéz kérdést egy
korú okiratos forrástanulmányok alapján, 
teljes biztossággal megfejtette.

Keve vármegye a romjaiban Kevevára 
magaslatán most is látható őshajdani Keve 
várától kapta elnevezését. Keve várát már 
Béla király névtelen jegyzője említi, elbe
szélvén, hogy midőn a magyarok Gládnak, 
Délmagyarország szláv fejedelmének sere
gét megszalasztották, a honfoglaló Árpád 
vezérei, névszerint Zoárd, Kadocsa és Vajta, 
a nyert diadal után tovább Űzték Glád

zatot vagy van valahol virágágyás? 
Nincs sem az egyik, sem a másik. 
Pedig de megkívánja mindezt az 
embernek a szép látásához szokott 
szeme. Olcsó pénzen igen kedves, 
szórakoztató hellyé lehetne e lige
tünket varázsolni.

Van még sok helye községünknek, 
hol alkalom nyílik a szép kultiválására. 
Nézzük és vizsgáljuk a róm. kath. 
templom körüli területet. Mily eset
lenül övezi a templomát ismét egy 
kerítés s mily silány a kertecske a 
kerítésen belül. A templom mögött 
van egy befásított terület, melyen 
a befásításon és néhány pad össze- 
tákolásán kívül egyébb még nem 
történt, ami e helyet díszítené. 
Kön n yen elképzelhető, men nyi re
emelné a különben is szerencsés 
fekvésű területet a templomot kürül- 
vevő park.

Példának még a község számos 
helyét említhetném. Egyelőre ez is 
elég. Nem szabad semmit parlagon 
hagyni a községen kivűl sem, amit 
a természet a község javára juttatott. 
Kevevárának vannak széles, sugár

seregét a Duna felé s a Panoesa-folyó 
mellett (a mai Pancsova) ütének tábort. 
Glád pedig, a magyaroktól való feleim'‘Ьзг, 
futásnak eredt és Keve várába nrkozott 
Harmadnapra a magyar hadak К ?ye \ 
ostrom alá vették, mire Glád i - á r .  • . 
ként átadá nekik.

Keve vármegyét a 13-ik sz:•/ :»: 1 
elején említik forrásaink, midón ArV v - 
kévéi főispánt megnevezik. .Innen к v.u • 
dőleg már biztos adataink vanna1. Tö ve 
megye fejlődéséről, vagy hanyatlásáról. A. 
kévéi főispánságaz első kétszázadban min
dig valamely országos, vagy udvari főhi
vatallal volt egybekapcsolva. A kévéi fő
ispán vagy országbíró volt, vagy királyi 
főpohárnok, vagy pedig a király főlovász- 
mestere; néha maga a nádor volt egy
szersmind Keve vármegye főispánja is.

Hogy Keve vármegye területi álla
dókat meghatározhassuk, ismernünk kell 
a várakat és helységeket, a melyek egy
koron Kévéhez tartoztak.

Keve megyének három vára volt: 
Keve királyi vár, Dornbó és Tornistya 
magán várak. Dombó, Haram és Keve 
közt feküdt és okiratosan 1323-ban és
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egyenes utcái, melyeken ha szép 
épületeket nem is találunk, de meg
láthatjuk az épületeknek egymáshoz 
való arányosságát, s ha ehhez hozzá
járul majd szebb középületek emelése, 
a kocsi * utak és gyalogjárók teljes 
rendezése és a fenn említettek, akkor 
Kevevára a szebb vidéki helységek 
közé fog tartozni. Meg van a község
nek az anyagi jólléte, de nincs meg 
a megfelelő műveltség, tisztaság és 
csin.

A szépnek, Ízlésesnek megvaló
sítására akkor is törekednünk kell, 
amikor áldozatba kerül. Ha pedig 
nem igen költségesebb mint a csú
nyának a létrehozása, akkor terv- 
szerűtlenséget, nemtörődömséget árul 
el az ilyen munka.

E helyen említek meg néhány 
oly dolgot, melyek lapunk múlt szá
mában megjelent tárcánkkal vannak 
kapcsolatban. E tárcában Kevevára 
múltjáról van szó. S nézzük, van-e 
csak egyetlen emlékoszlopocska, 
egyetlen emléktábla, mely a múltat 
magyar szempontból kedvezően föl
tüntetné! Az építkezések alkalmával 
kiásott csontvázak s maga a vár 
bizonyságai, hogy Kevevára nagy és 
véres csaták színhelye volt. A grani- 
csár korszaknak még látjuk emlékeit, 
nincs azonban semmi, ami jelezné, 
hogy mily nagy pozitiót töltött be e 
hely a honfoglalás idejében, nincs 
semmi, ami megdicsőiteni kívánná 
honfoglaló őseinket. Kívánatos, hogy 
Kevevára egyik élőkönyve legyen a 
délvidék történelmének, ez által köz
ségünk csak önmagát díszítené és 
tisztelné meg.

A történelem helyi vonatkozá

1437 körül főidül elő. Tornistyát 1430-ban 
Keve és Nándorfehérvár közt említik a 
mai Pancsova környékén.

Városa szintén három volt Keve vár
megyének : Barlad (Borlod), Keve és Pan- 
csaiy (a mai Pancsova.)

Helységei Pesty Frigyes, Csánki Dezső 
és Szentkláray Jenő délmagyarországi 
történetíróink szerint ezek voltak : Alakszeg 
(Bóka és Szárcsa mellett), Baka vagy 
Borzvatő-Báka (a mai Bóka), Bálványos 
(a mai Homokbálványos), Barcsa vagy Bér
esé (Borcsa), Batka Bécs, (Űjpécs), Bél
szék, Berénd (Baranda), Bezermentelke 
Biallak (?) Bikocsa, Bolcsinovcz, Bot-Telke, 
Denkefalva, Bozyas (Bodzás), Derszk, Ha- 
ramderszk (Ittebe mellett), Dobravicza 
a mai Kevedobra Fancsal (Párdány táján), 
Füzeg, Gyárfás, Halász, Igantő (Bóka hatá
rában), Ikerhalom (Párdány mellett), Iloncz 
(a mai Iloncz), Ittebő (ma Ittebe), Királytava 
(Szent-György vidékén), Modos (Módos), 
Maxond, Molvicza, Olmos, Papi-Szentpéter 
(Fény vidékén), Perjés (Ittebe vidékén), 
Petre, Pitrold, Pordány (a mai Párdány), 
Protoszincz (Szent-György mellett), Rejd 
(Bókánál). Salamon-szegye (Bókánál), Sély, 
Szárcsatelek (Szárcsa), Székely, Szent- 
György (ina is az), Szentlélek, Szentpéter, 
Szkronovecz (Keve mellett), Szőkefalva 
(Ittebe vidékén), Szöllős (Alibunár táján), 
Tárnok (a mai Tórák), Teleki vagy Feltelek
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sainak már az utcák és terek elneve
zésében is ki kell domborodni. Az 
utcáknak és tereknek névvel való 
megjelölése talán már nem sokáig 
fog késni. Nem szabad majd e mun
kában szem elöl téveszteni honfoglaló 
őseinknek és történelmünk azon nagy 
jellemeinek neveit, kik itt hajdanában 
megfordultak.

Szükség van minderre magyar 
nemzeti szempontból. Megkönnyitenék 
a történelmi vonatkozású utca nevek 
és emlékek a helybeli tanuló ifjú
ságnak hazafias szellemben való neve
lését, a múltnak megértetését. A nagy 
többségből hiányzik a történelmi 
érzék, nem ragaszkodik a letűnt idők 
emlékeihez. Már pedig a nemzet 
törekvéseit, küzdelmeit csak az képes 
megérteni, aki a múltat ismeri. 
Nyugaton minden történelmi emlék 
bucsujáró helye a nemzeti kegyelet
nek. Nálunk nem az. Vájjon hányán 
tudják például polgáraink közül, mily 
jelentős hely volt Kevevára a múltban. 
Nincs ami a múltra figyelmeztesse 
őket. Ha csak néhány utcanév, emlék- 
oszlöpocska vagy emléktábla lesz hir
detője a múltnak, az ifjúság sokkal 
könnyebben lesz hazafiságra nevel
hető, mire oly nagy szükség van.

Tudom, soraimmal kissé rossz 
talajon járok, mert kevés azoknak a 
száma, kikben van szépre való fogé
konyság; s még azon kevesek mind
egyikében sem elég biztos és kiter
jedt. Kevesekben van meg a kegyelet 
érzése a történelmi emlékek iránt. 
Össze kell fogni e keveseknek, hogy 
megadhassák a szépre való ösztön
zéseket az arra illetékeseknek.

Egyszerre mindent megalkotni

(a mai Ótelek), Tótfalu (Párdány vidékén), 
Tövissed, Udvarnok (a mai Udvarnok), 
Újfalu, Új rév, Urhida (Tórák táján), Varsány 
(Bóka határában), Veresegyház (Párdány 
táján), Vida-egyház (Módos és Ittebe közt).

Látnivaló, hogy a hajdani kevemegyei 
községek egy része a mai Torontóiban, 
Temesben és Krassó vármegyében feküdt. 
A megye határai e szerint így alakultak: 
Délen a Dunáig terjedt. Északi része körül
belül a mai Bega - csatornáig nyúlt föl. 
A Berzava és Teines összefolyásánál érint
keztek egymással Temes- és Keve megye 
határai. Keve vármegyét tehát keletről 
Krassó- és részben Temes-, északról és 
észak-nyugatról ismét Temes-, nyugatról 
Torontói vármegye, dél-nyugatról és délről 
a Duna határolta. Lakosságát kizárólago
san magyarok és szlávok képezték, a kik 
Magyarország délkeleti határainak védel
mében békés egyetértéssel és hazafias 
összetartással teljesítették kötelességüket. 
A megye egykori területén a 18-ik század
ban a volt német-bánsági határőrezred 
keletkezett; most e terület részint Temes-, 
részint Torontói megye határain belül esik.

Keve vármegyének létcsillaga Mátyás 
király halála után a 16-ik században tűnt 
le végképpen, mindőn azt a török félhold 
mindinkább növekvő fénye teljesen elho
mályosító. Elnéptelenedett földjein a 16-ik 
és 17-ik századokban a törökök zsarnoki

nem lehet. Megijedni azonban nem 
szabad a feladattól, a lassú, céltudatos 
munkához már most hozzá kell látni. 
A szépnek, Ízlésesnek kultuszával, a 
történelem helyi vonatkozásainak 
kidomborításával ki kell tüntetnünk 
magunkat a magyar kúltúra fejlesz
tésében. —ár.

H Í R E K .
=  Közs. képviselőtestületi ülés. A

kevevárai közs. képviselőtestület f. évi 
március hó 27-én rendkívüli közgyűlést 
tartott. A tárgyalásra került 11 ügy a kö
vetkező: 1. Am. kir. áll polgári fiúiskola 
építési költségének fedezésére a kölcsön 
fölvétele megszavaztatott. 2. Az elemi iskola 
építési helyehez Pascarolo Jakab és nejé
től megszerzendő ingatlan elcserélése el
határoztatott. 3. A laktanya építéséhez 
megszavazott összeg fedezésénél a kifizetés 
elodázását kéri a képviselőtestület. 4. A 
mély kutak átvétele elhatároztatott. 5. A 
jegyzők felemelt lakbére fedezetéről gon
doskodás történt. 6. A hitoktatók díja
zásánál az iskolaszék határozata nem vé
tetett tudomásul. 7. Az italmérési jogok 
szaporításánál a vármegyei határozat tudo
másul vétetett. 8. Kiefer Antal téritménye 
kifizetendő. 9. A kézbesítő bére havi 5 
koronával emeltetett. 10. A gör. kel. román 
egyház kereszt felállítása ügyében a vár
megyei határozat ellen felebbezés adandó 
be. 11. A közvágóhíd építésének kimon
dása megtagadtatott.

— Az országos vásár forgalma. A f. 
évi József-napi országos vásár alkalmával 
az állatok fehajtása igen nagymérvű volt. 
Az adás-vétel azonban ennek dacára nem 
voL éppen a legkedvezőbb: leginkább lo
vakat és szarvasmarhákat vásároltak, míg 
sertéseket a takarmány megdrágulása miatt 
nem vett a vásári közönség.

— Ág. hitv. istentisztelet. Ma va
sárnap március hó 31-én délután 2 órakor 
a helybeli állami polgári fiúiskolában ma
gyar nyelvű istentisztelet lesz, a melyen

hatalma alól Szerbiából Magyarországba 
menekült szerbek, a 17-ik században ped’g 
németek és románok telepedtek le és az 
elpusztult régi községek romjain, többnyire 
új vagy elferdített helynevekkel a most 
fönnálló községeket építették.

A vármegye hajdani elnevezései: 
Keve, Kewe, Kövi, Kevi, Kewy, Keöw, 
Kew, Köve, Keuuy, Kovin. A név erede
tét nem ismerjük.

Áttérhetünk most már magára Keve 
várára s a hajdani Keve városának (civi- 
tás Keve királyi város) ismertetésére, mely 
a vár alatt, a mai Kevevára község helyén 
terült el.

Keve vára és városa központja volt 
Keve vármegyének. 1286. aug. 14-én IV. 
László magyar király Keve várában tar- 
tózkován, itt egy okiratot írt alá, mely 
még ma is megvan. Még máskor is tartóz
kodott IV. László Kévén. Ugyanazon év 
szept. havának elején ismét innen bocsá
totta ki néhány levelét. Nagy Lajos király, 
midőn 1368-ban a lázadó oláh vejda, Vlajkó 
megfenyitésére vezeté hadait, okt. 13-án 
Keve várában tartózkodott. 1382-ben egy 
Demeter nevű várnagya volt Kévének, 
ennek utódja 1400-ban Matkó, kévéi vár
nagy 1392-ben már királyi városnak ír
ják Kévét az egykorú oklevelek és Zsig- 
mond király fölmenté a város lakosait a 
vám- és harmincad fizetésétől, sőt 1412-
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W a l l r a b e n s t e i n  Jakab homokosi lel
kész mo.id beszédet. Az istentiszteletet köz
gyűlés követi a következő tárggyal: 1. A 
helybeli ág. hitv. evang. egyházközség vég
leges megalakítása.

=  Áthelyezések. A m. kir. igazság
ügyi miniszter P a u l i n y i  Gyula dr. kir. 
jár. bírósági jegyzőt a fehértemplomi tör
vényszékhez helyezte át. Helyébe kine
vezte : S z a 1 ó s Arthur dr. joggyakornokot 
Szombathelyről.

A temesvári m. kir. postaigazgatóság 
S c h n e i d e r  József postatisztet Temes
várra a központba rendelte. Helyét Si pos  
Sándor m. kir. posta- és távirda kiadó 
töltötte be, akit Bácsszenttamásról helyeztek 
ide.

A magyar általános hitelbank Keve- 
várán levő fiókjának vezetőjét P e t r o -  
v i c s Pált Fiumébe a bank áruosztályához 
helyezték át.

— Esküvő. Szolid keretek közt, szűk 
csal'di körben nagy érdeklődés mellett 
zajlott le f. hó ‘24-én a délutáni órákban 
Dr. R é d i g e r Aladár kevevárai ügyvéd 
és S z m o l l é n y  Mariska urleány menyeg
zője. V45 óra múlt, midőn az örömszülők: 
S z m o l l é n y  Károly és neje szül. К u - 
b i n s z k y  Mariska lakásáról megindult a 
lakodalmi menet. Impozáns sorban vonultak 
fel a kocsik, legvégén a mennyasszonnyal, 
ki fehér, menyasszonyi ruhában s koszo
rúval fején nézett meghatóban a két oldalt 
sorfalait álló kiváncsi tömegre. így ért а 
menet a községházára, a hol már szép kö
zönség v'irta a polgári és egyházi szer
bi rtás lefolyását. Ügy a menyasszonyt, 
mint a vőlegényt megéljenezték, midőn a 
terembe léptek. Az elhelyezkedés meg
történt s F á b r y  Géza főszolgabíró a 
törvényes formák keretében házastársaknak 
nyilvánította az ifjakat, majd költői szár
nyaláséi és ma^as röptű beszédben oszto
gatta tnnácsait az új párnak. Ezután az 
Isten egyszeiű szolgája vette át a szót. 
R é d i g e r  Géza, kénosi unitárius lelkész, 
a vőlegény testvéröccse volt az eskető pap, 
ki az unitárius vallásnak megfelelő szer

ben a várossal határos két pusztát, Bál
ványost és Szkronovecet új adománykép
pen Revének ajándékozta, 1428-ban pedig 
fölmentette a várost minden adózás és 
szolgálat alól, kivévén, hogy minden újév
kor két mázsa viaszt tartozott beszolgál
tatni Budára a kir. kamarának és tartozott 
a Dunán levő királyi kompot őrizni. Meg
engedte Keve lakosainak, hogy mindenütt 
szabad halászati jogot gyakoroljanak, kivé
vén a Keve várának fenntartott halasta
vakban és halászati helyeken. Keve város 
Péter nevű bírójának megengedi Zsigmond 
király, hogy minden kedden hetivásárt 
tarthasson, azzal a hozzáadással, hogy a 
vásárt látogató kereskedők a megelőző 
és következő napokon is délig fizetésmen
tesek legyenek áruikra és személyeikre 
nézve. A király lemondott még a kegyúri 
jogáról is (jus patronatus), s átruházta azt 
a város bírójára és polgáraira, minek kö
vetkeztében plébánosukat szabadon választ
hatták s a megyés püspöknek megerősítés 
végett bemutathatták. A polgároknak sa
ját törvényszéket engedélyezett, a mint 
ez más szabadkirályi városokban is fel
található volt. Idegen kereskedők csak a 
vásár ideje alatt árulhatták portékájukat, 
meghatározott mérték szerint. A bort nem 
volt szabad kicsinyben kimérniük, hanem 
csak akó számra. Albert király 1438-ban 
hasonló privilégiumokat adott Keve város 
lakosainak.

(Folyt, köv.)

tartus mellett, palbö tál vállán állott az j 
ifjú pár elé. Meghat volt, midőn az ifjú 1 
pap testvéri szerető ivéből fakadt gyö
nyörű gondolatokka telített, szivekhez 
szóló beszéd keretében az egyházi tör
vények szerint is házastársaknak nyíl- 1 
vánitotta az ifjú páré A szertartások be
fejeztével jöttek a ratuláciok s a lako
dalmi menet, élén a boldog párral vonult 
az öröm szülék lakására, a hol a re méli 
órákba nyúló vacsoiii várta a lakodalmas j 
közönséget.

Násznagyok és tanuk voltak : Szmol 
l é n y  Nándor tanár (Szeged), Ré d i g e r  
Károly tanár (Arad). Násznagyasszonyok: 
S z m o l l é n y  Nándorné és R é d i g e r 
Ilonka Úrnők. Koszorúslányok: Szmol 
l é n y  Icza és S z mo l l é n y  Rózsi Ur
leány ok. Koszorusfiuk: Ré d i ge r  Elemér 
oki. jegyző és R é d ig e r Zoltán tb. szolga- 
biró.

=  A szerb kas inó húsvéti mulat
sága. Értesülésünk szerint a fenti egylet 
húsvét hétfőjén a szerb egyházi dalárda 
közreműködésével műsorral egybekö
tött táncmulatságot rendez a Központi 
szállodában. A dalárda által előadott szá
mokon kívül lesz egy egyfelvonásos szín
darab is,

— Húsvéti szünidő. A helybeli is
kolákban a húsvéti szünidő f. hó 31-én 
kezdődik s április 10-ig tart. 10-én reggel 
8 órakor arendes előadások megkezdődnek. 
A polgáriskolákban húsvétkor a tanulók nem 
kapnak értesítőket. Ott az év végi bizo
nyítványokon kívül csak félévi értesítők 
vannak, melyeket február 1-én szoktak 
kiosztani. Az elemi iskolában az „Értesítő 
könyvecske“ kiosztása szómba’on történt 
meg. A hatás, a szorgalomhoz képest ve
gyes volt.

— At. hölgyküzönséghez ! A közeledő 
tavaszi idényre kosztümökben és kabátok
ban a legszebb mod eleket ajánlja Heves 
és Dornhelm női konfekció, fehérnemű-kü
lönlegességi üzlet Temesvár-Belváros, a 
Lloyd palota mellett. Műtermünkben a le
gelegánsabb angol kosztümök és kabátok 
mérek szerint készíttetnek.

— Eljegyzések. Bon ti a György és 
A r d e l e a n  Darinka kevevárai lakósok; 
Mä r t z  Ferenc kevevárai lakos és В ra li
sam  Ágota kevepallósí lakos Во na Jó
zsef és He l l  Mária kevevárai lakosok 
jegyesek.

=  Halálozások. S c h i m p e 1 Károly- 
né született Máyer Erzsébet 75 éves, An
ton  о v i c s Mária 7 hónapos, S z a v i c s 
Áron földmivelő 57 éves, és P a n k o v i c s  
András napszámos 19 éves korában el
hunyt.

— Önmagának ellensége az, aki nem 
a „Milltelep“-ről Nagyősz kér ajánlatot szől ő- 
oltványokról és amerikai szőllőveszszőrlők.

— Figyelmeztetés. Kevevára község 
útadó kivetési lajstroma f. é. április 1-től 
számított 15 napon át a községházánál 
közszemléze ki van téve. A netán sérelmes 
kivetés ellen a közszemléi etétel napjától 
számítandó 15 napon belül lehet csak fel
szólamlással élni.

Távoli pohárköszöntő 
S z m o l l é n y  M a r i s k a  esküvőjére 1912 március 24.
(Olvassa föl egy pergő nyelvű polgártárs esetleg a 

tényleges násznagy.)
Nevető öregek, vidám képű vének,
Kiknek nyomdokán már meggyűltek az évek,
S ti csengőn kacagó, mosolygó menyecskék, 
Valamint ti frakkba bujtatott leventé,
Leányok, legények! Csend legyen! szót kérek: 
Csak egy pillanatot a komoly elmének. 
Figyeljetek szómra-nyomatékot bárha 
Násznagyi botommal nem üthetek rája.

hivatalos, hogy én is itt legyek:
■ " szerint, hát ime verselek.

/V a , ;iv intelmeim, mint öreg sógornak,
•''i-ai. a ugkisebb sógorasszonyomnak.

ÍV' i; ‘Ő('sl ^  a ném! figyelj s'/ellemszómra 1 у iin epe],.- perchez méltó módra.
! *1!l1 sógorral vagyok képviselve,

Kiknek a bortól ha megered a nyelve,
Kai (<•..; ,i ianácscsal ellátnának bőven,
I>e az ó szavukba ne bízzál egy könnyen.
Kii mindjárt a násznagy, budapesti Ödön; 
{"«■sori ;l Irigyet, hogy nézni is ü öm.
J)e asszonyi személy nem kell neki mégse 
Meg nem házasodnék a nagy világér‘se.
OH van Káioly tanár: nines oly szép hajadon, 
Kjnak nem lairizált — az egész Aradon. 
Számlálja az ujján, kit vegyek és kit ne... 
Csakhogy az ördög már egyszer megsegitne! 
г él, hogy a nő harap: irn itt van az oka 
S várja amig egynek mind elhull a foga. 
vén legény tanács vón‘, akármit beszélne 
^ е ё У  kjs irigys ggel volna fölkeverve.
Zoltán fiatalabb es még elég csinos,
De jegyezd meg jól hogy ő is csak obsitos. 
Szeme Hári János, szive északi sark,
Jaj annak a lánynak, aki szavára hajt.
Még Kleméi* szokta borközben nótázni: 
„Megtanultam az úristent te érted imád ii“
De ez mind ha/.ugsíg, ne higyj hát neki se,
De ne higyj Galambom, még az uradnak se. 
Csak teszi magát, hogy ilyen vitéz s olyan,
De a vitézsége már a papucsba, van.
C s ik szólj neki bátran: „Drága Alim lelkem 
Azt a szép kalapot jaj be infigsMveltem;
Beleg leszek érte, meg is halok ta lán ...“ 
ö egy ropogó i százas ott lesz az asztalán.

Tűzzem még csokorba, akik hátra vannak? 
Ne higy Gézának se az eskető papnak 
Az a sok szent malaszt, az a sok szent ige,
S hatalmas bajszának megpöd rintése, 
Mesterségebe vág... az neki ügy illik,
Arn adictölégtől az ö mája hízik;
Hogy ime remegő szempilláid a á 
A tündéri jövöt titkon oda csalá. —
Ezek önmagukkkl vannak még eltelve, 
Szegényül volnék hát velük képviselve,

Hanem van itt más is, egy tisztes Matróna 
Aladár öcsémnek a násznagy-asszonya.
0 már egészen más — és szent az ő tiszte :
A mi öreg szivünk áldását is vitte.
Hallgasd áhitatta! Ilonka sógornőt 
Kinek arczára az idő sok ránezot szőtt.
Mert ámbár hogy régi s avult a nézete.
De angyali tiszta az ő lekülete.
Van. egy-két bogara, erre vigyázz nagyon 
És hogy neki tessél, ime meg is súgom :
Ki nem állhatja a diszes haj-koronát,
Mindig csak laposra fésüli a haját.*
Gyűlöli az ékszert, szivéből megveti 
S a kivágott ruhát ne is említsd neki. 
Ezekben soroltam természetét itt. el,
Ezeknek azonban mind csak felét hidd el.

Azt se hidd egészen, hogyha édes anyád, 
Az „öreg“ Mariska sírva borul reád.
Ezt csak úgy mutatja, de titokban örül,
Hogy nem lábatlankodsz a bálokban körül 

Hinni, csak nekem higyj, kinek r z évei 
Korona értékben nyolezvanat tenne ki 
Az én tarácsimat bátran s/iveüieted 
S azok egy néhányat mindjárt alább veszed ; 
Hogy az úrnak tessél este, reggel, dé)b( 
Huszonnégy óráig se légy egy kedv cube a. 
Reggel vidám s d< ■ 1 ". ; isszal,
Estére üresen .tátongjon .r/ asztal.
Színház után már légy es >án <
S mikor alszol szolid .uu-voihoz i!ó.
Az ételrend körűi nun., i igyuk.
Ez ogy egész hétig jó . л at тк- : bum!.
Csak mikar látod, hogy t mir ma uv pattan 
8 az Ali poczka is eg in,
Tégy ki jól magadért; főzzéi húst zószot 
És nyomatékül rá adj c..\ -
Meglásd, te leszel az assz.» u . m m.
Így fog nyilatkozni Alamm ti.

Ezek után pedig mi mond; m ! ' ■< >, -,t • 
Szívből üdvözölünk én s az; élei 
És a kicsinyek is — szives szmu mtm .
Áldjon meg az Isten jó hosszú é .\ te.1 
Legyetek boldogok egymást sze .
Mert a hű szeretet soha se volt 1 .

** *
Föl hát hat Rédiger, ragadjatok puhái t.

Az Isten éltesse sokáig Aladárt 
Es az ő egyetlen szive választottját,
Hű élete párját, Szmollény Mariskát I 
Áldja meg az Isten ringató két karját 
S boldogítsa soká az ő édes anyját,
Az örömapát is és a gyermekét is . , .
És igyatok egyet édes anyánkért i s !

A. Székely Sándor
„öreg“ sógor.
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1949,912 tlkvi sz.
Árverési hirdetmény és teltételek.

A kevevárai kir. járásbíróság mint 
tlkvi. hatóság Dr. Ghelner Jenő kevevárai 
ügyvéd által képviselt Oláriu István bpesti 
lakos végrehajtató javára Nedics Vuka 
homokosi lakos végrehajtást szenvedett 
ellen 160 kor. töke 71 kor. 90 fill, eddigi 
ezúttal 19 kor. 02 fillérben megállapított 
valamint a még felmerülendő költségek 
kielégítése végett az 1881 LX. te. 144 és 
146 § § alapján az alább körülirt ingatla
nokra az árverést elrendeli és ezt vala
mint ennek feltételeit a következőkben 
teszi közzé.

Árverés alá bocsájtanak a fehértem- 
lomi kir. Törvényszék területén fekvő 
Homokos község 248 sz. betétben foglalt 
következő ingatlanok.

A I 187 hrsz. Kert a beltelekben 
166 n.-ül és 188 hrsz. Ház 919 öisz. a 
udvarral a beltelekben 238 n.-öl 621 kor. 
becsárban.

2. Ezen nyilvános árverés Homokos 
községházánál 1912 évi május hó 29. 
napjának d. e. 9 órakor fog megtartatni 
jelen árverési feltételek mellett, melyek 
úgy a tlkvi. hivatalban mint Homokos 
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 nein fognak eladatni

5. Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan becsárának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékkápes 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.

7. 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 járó 
5% kamatokkal együtt a kevevárai kir. 
adóhivatalnál lefizetni.

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

Kevevárán, 1912. évi márc. 14 napján.
Hajdú s. k.

kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Dinusz, kir. telekkönyvvezető

Janics Mihály
szállodájában

kizárólag csak a világhírű

Pilseni sör
méretik ki poharanként 20 f i l l é r  

ár mellett.
Esténként cigányzenekar hangversenyez.

Tanonc
felvétetik

az Oberlauter-féle könyvnyomdában.

Letorllna
wi rd aufgenommen

in der Buchdruckerei Oberläuter.

„FORHIN“ -nal  p e r m e t e z ,

= = =  teljesen újonnan felszsrelt és modernül berendezett

k ö n y v n y o m d á m a t ,
melyet tetemesen megnagyobbítva bocsátók t. rendelőim rendelkezésére.

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

Egyúttal a tisztelt vevők b. figyelmét fölhívom még könyvkötő 
műhelyemre is, melyben a legszebb könyvkötő munkák, javítások elvál
laltalak s megelégedésükre szállíttatnak.

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel

Oberläuter Robertné.
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Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhivatal.

Nyomatott überlauter - féle könyvnyomdában, Kevevára.


