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Községünk társadalmi 
viszonyai.

— Berkes József. —
Önismeret, őszinte magamegis- 

merés nélkül a tökéletes és öntuda
tos élet felé törekedni képtelenség, 
ismernünk kell önmagunkat, de tel
jesen, őszintén és leplezetlenül, hogy 
értékes egyéniséget fejleszszünk ki 
faragatlan lelkivilágunkból. Az önis
meret pedig kíméletlen, elfogulatlan 
kritika eredménye egyesegyedül. A 
ragyavert utálja a tükröt, amelyben 
csúf ábrázatát látja, de ha sebeiből 
gyógyulást akar keresni, meg kell 
magát tekintenie alaposan, irgalmat
lanul, hogy tudja, az enyhetadó bal
zsamot hol és hogyan alkalmazza.

S ami igaz az egyént illetőleg, 
az igaz, ha a társadalmi egyént vesz- 
szük is tekintetbe. Ha tehát vala
mely társadalom a kultúra általános 
és mindig felfelé törő nívóját elérni 
és azzal mindenkor haladni óhajt, 
ha szóval erkölcsi egyéniségét intel
ligenssé akarja fejleszteni, akkor a 
kritika Árgirus-szemeivel önmagába

T Á R C A .

A pannonhalmi főapát.
(Egy jogász naplójából.)

Kezemben könyv és jogi, — nemde 
Szerelmi dalnak rossz ez eszme?
•log és szerelem oh ! mi távol,
Jogot nem ismer soha Ámor,
Es mégis, mégis azon kezdeni,
Hogy az egyházjog volt kezemben. 
Gondoltam: no most rajta hát, 
Tanulj fiú! s olvasni kezdéin :
— A pannonhalmi főapát . . .

„Abbas abbatum“. . . itt megálltam, 
Mint egy erős delejesáram 
Szemed sugara úgy hatott rám 
S reád tekinték szőke kislány.
A könyv bezárult s mint a bamba, 
Ki valami nagyot akarna 
S zavartan mond „b“-helyett „á“-t: 
Mintha leckét mondanék — kezdeni :
— A pannonhalmi főapát. . .

Komikus volt szörnyen a helyzet. 
Melybe a bűvös két szem heiyzett. 
Pirultam, mint járatlan bakfis,

is kell pillantania és ugyancsak ala
posan megbírálnia önmagát is. Csak 
felismerve és csak meg is javítva a 
javitandókat, emelődhetik valamely 
akár individuum, akár erkölcsi sze
mélyiség.

Ezen generális axiómák alapján 
szólunk a mi társadalmi viszonyaink
ról. Talán nem törik be a fejünk. 
Hisszük annyira tán kulturáltnak 
községünk társadalmát.

Hát — mea culpa — furcsák a 
eirkumstánciák idelenn — valljuk be. 
Első és főhibája a ke ve várai társa
dalomnak, hogy hiányzik belőle a 
korszellemnek az az általános és kö
vetelő átérzése, hogy ma már demo
kratikus világ járja. Ma már nincs 
kék vér, nincs osztály külömbség, 
nincs rang. Csak egy emel, egy ad 
nivó-külömbséget, egy ad értéket, a 
szellemi intelligencia párosulva a be
csületes munkával. A történeti, a 
családi nagyság szeparációnak oka 
nem lehet. És alul marad a jelenle
gi kultúrának az, ki még a XX. 
század demokratikus szellőjével át
lengett hajnalán is nagy kalapjával, 
toiietteivel, frakkjával, cilinderével

És bár akartam ezt is, azt is,
Kérdezni, hogy feleljen, — sajna!
A szó bár máskor mint a Szajna 
Ömlött belőlem, most megállt.
Nem volt mit tenni, újra k id é in :
— A pannonhalmi főapát. . .

„Nem érdekel az ön apátja“
Szólott felém a szőke lányka.
S nevetett, mint a hamis Ámor 
A fellegek közt messzi távol.
— Kicsiny szivem egy nagyit dobban 
És elpirultam most még jobban.
Minek is néztem én reád,
S miért nem jut eszeml e más, mint 
A pannonhalmi főapát? ! . .
De ah ! végre megszáll az ihlet; 
Múzsám szelíd kezével illet;
S mint mikor a teremtés láza 
A szivem lelkem összejárja,
Beszéltem most már bátran, szépen 
És ő szólott hozzám eképen:
Nem is hivém, hogy hallhatom szavát, 

Mikor csak egyre egyet mondott, —
A pannonhalmi főapát. . .

l’ereg a szó s a kis kegyetlen,
Aki mosolygott én felettem,
Most már komolyan néz réám;
Nem mond igent, de nem talán.
Az ő szive is lüktet, dobban,

akar szeparálódni az egyszerű ruhá
tól, de intelligensen kiképzett fejtől 
és fáradhatatlan kéztől. Sem a társa
dalmi érintkezés, sem pedig a magán 
érintkezés indokolást az exclusi vitásra 
nem talál a régi elavult, ósdi történeti, 
szeparációs felfogásban. Mert kont
rasztba esik az, ki modern ruha alatt, 
elnyűtt elveknek hódol. Ma az az in
telligens, ki oda mer ülni egy becsü
letes, józan, törekvő és olvasott ipa
ros, vagy kereskedő asztalához, hogy 
őt, ha már a sors az iskolák révén 
neki többet juttatott az okos sorok
ból, a kultúra magasabb állásába 
emelje. Demokratikus kultúra, ez a 
XX. század társadalmának ékessége, 
és nem a kutyabőr és a rang.

A második főhibája községünk 
társadalmának a felületes kultúra mí- 
melés. A dilettantizmus helyes volna, 
mert a rutén dicsérendő mindenkor, 
de az az üres, tartalmatlan, a városi- 
asságnak minden értékes gondolat és 
öntudatosság nélkül való léha után
zása, nem válik dicséretére a helyi 
társadalmi viszonyoknak. A városias- 
ság nem merül ki sem reform ruhá
ban, sem kaszinóban, de igenis ab-

Fttrkés.ve néz, lopva, titokban . . .
Érzi az édes változást,
S egy tilt re bégjük: soha éljen 
A pannonhalmi főapát!

Dr. lediger Aladár

Két elbeszélés.
Irta: Pintér Ernő.

Az öreg tiszteletid') elhallgatott s hall
gatói némán, csendben tették le az asztalra 
iires poharaikat, mert tudták, hogy még 
fog beszélni, hogy még fog egyet-mást 
elmondani. S az öreg tényleg el is kezdte: 

. . :  Az előbb elmondottakban szó volt 
az én jó öreg principálisomról В . . . bá
csiról, aki már régen ott nyugszik, ahol 
minden csendes. Jó ember volt, jól beszélt, 
amiért hívei nagyon szerették, s viszont 
ő meg azokat szerette, mert azok mindig 
kedvében jártak s soha sem rövidítették 
meg őt. Hogy pedig valahogyan értelmü
ket és világi tudásukat kibővitse — mert 
hiszen a vallási dolgokat illetőleg gondos
kodva volt — nyáron vasárnap délután, 
télen pedig a munkára nem alkalmas



.... .... . S/ón számú és előkelő közönség töl- bánná, Csermák Vilmosné. Komoristyei
bail áll, ha Városiasán előkelők, ha Hoffmann szálloda nagytermét, Despinits Áronná, Ehrenwalli Dorotka
városiasán olvasottak, és városiasán . kiváncsian várta a műsor megkez- Ágostné, Dinusz Jánosné, Enderla József-
milldenhez, művészethez, zenéhez, dég| t> Pedig ez igen kevés, mind össze 4 né, Friedrich Janosne, Guríts Lajosné, Haj- 

• 1 ' ,Us\r, í »•nHnlnmbny óvtok ovámhnl лцп11 dú Jánosné, Hübsch Janosne, Imrei 1st-
gyünk, és első sorban városiasán de- Dr! Kleb

S Ä S Ä K Ä Ä S  г й ?  ” “ ,fÄ
ennyi is — persze okulásra. Gyöngyös Paula polg. isk. tanárnő Málvin, Nikolics Jánosné, Nedelkovics Zsi-

Legyen meggyőződve mindenki, kitűnő zongorajátéka már valósságai el- gáné, Orsó Jánosné, laull Janosne, Petry
hopv Kevevárán ebben a se város- i ragadta a közönséget oly annyira, hogy Zsigmodne, Pdiya György ne, etrovics hogy tievevaran, eoueii d £ ráadásul el játszott népdalok után Paine, Dr. Reichel Frigyesne, Olubloi Raisz
ban, se faluban községünk igazi, tai- g k nagynehezJen szüntette be a tap- Istvánná (Pancsova), Rieger Ozwaldné,
talmas, kulturális, társadalmi eletenek “ ®s“K naKy,le,le/' K Rajcsányi Ernőné, Ripczó Istvánná, Dr.
hajnala csak úgy dereng majd, és csak ' ‘ Hajdú János kir. járásbiró ez alka- Rédiger Aladárné, Uzv. StefanovicsGyörgy-
úpv kapcsolódnak majd be társadalmi lommal szinésztehetségének másik oldalát né, Székely Jánosné, Szmollény Károlyné, 
kultúrájának majdan rózsapiros fel- mutatta be a közönségnek. Eddig mindig Saberka Izidorne, Theodorovics^ Vajkáné, 

я általános fennen csak vig dolgokban láttuk. Szinte el sem Tolovics Zyounirne Тогу Rezsoné, Vito-hoi а X X .  szazad áltál;anos teimen ludtuk ké lni komoly darabban. Pedig hcsne ez. Lazaroyits Janka.
ragyogó felhői köze, ha e szazad de- hogy mennyire volt helyén itt is, misem Leányok: Alexics Olga es Riki, Des-
mokratikus, mindenkit értéke szerint bizonyítja jobban, mint az előadása alatt pinits Xenia, Friedrich Vilma,, Gyöngyös 
megbecsülő szelleme, mondjuk dicső, uralgó halotti csend, majd az utána fel- Paula, Hübsch Emi, Hoffmann Emma, Klein 
átérző szelleme lengi á t-és  át, ala- ; hangzó tapsvihar. r̂én; Müller Olga, Néinedy Ella, Nikolics
S S ?  U..I.Í «. mondhatni l.gna- S a V u Ä r f  кТ °И 1___________ 1____________ .__________gyobb érdeklődést keltő szama a „Mese- szanka, rauil Manska, Pal barika, Rado-

. , т о р г /  világ“ c. élőkép volt Gyöngyös Paula polg. szavlyev.es Jela, Stefanovics Mara, Scha
l l  I К  Ь  K . isk. tanárnő rendezésében. Az elhelyez- hnacsky Kata es Mariska, Szmollény Ro-

— Előléutctés A in kir belügyim- kedések, a szereplő leányok szép jelmezei zsl> Wagner Boske, Wenner Kriszti es Olga.— bioiepieies. л m. kh. uwugyiiii _  hn/7áteheHnk — s/énséae ténvle^ =  Uj bankhivatamok. A pancsovai
mszter í o l v e t h  Janos hatarrendorsg és elragadó látványt "nvúito'lak! népbank helybeli fiókja új tisztviselőt ka-
segedtogahnazot, tényleges hatarren i - ho«r az élőképhez szükségelt bengali Pott’ méS pedig Pavlovics Iános személyé-
" " Í T Z S T . * .  pín.«5,™l. K S Ä t Ä ' S !  ben. A. illaló K upu .jta ,.!,, Milán h J ,-
niszter a helybeli vámhivatalnál egy vám- lenek voltak a villamos körtéknek külön- keli Kazd‘ókodo yeje es eddig
hivatali ellenőri állást szervezett, Amelyre féle szinü papírral való bevonása által a Homokbaivanyoson működött mint a pan- 
kinevezte Nagy Béla pénzügyőri fövi-' megkívánt szinhatást több-kevesebb siker- c>ovai népbank ottani fiókjának a vezeto- 
gyázót. rol előidézni. Iе- Az . 0 idehelyezesevel távozik Szabó

=  A vöröskeresztegylet március hó A műsor után tánc következett. Az Balás Jasztvíselő.-
1-én lefolyt mulatsága, mint azt a múlt- első négyest, amelyet Hajdú János kir. já- j — Sorozások. A kevevarai járáshoz
kori számunkban megjósoltuk, szép erköl- rásbiró rendezett, nagyon sokan táncolták, tartózó községekben március hó 17 - 20 i * 
esi és anyagi siker jegyében folyt le. A De azért a késő hajnali órákban letáncoll lesznek a sorozások. A sorozó bizottság 
rendezés körül mutatkozott apró hiányok II. négyesben is elég pár volt még. Ezt elnöke : Rubini Theodorovics György. Pol- 
dacára is az egylet az elért sikerrel meg a négyest Rosenthal fődhadnagy rendezte &ári orvosa: Dr. Dsida Sándor fehértemp- 
lehet elégedve. A siker biztosítása érdé- igen ügyesen. A közönség egyáltalában lomi járási orvos. Az állítás - kötelese i 
kében különösen Kuna Jenőné úrasszony jó érezte magát és a java része csak haj- száma 684. A sorozás helye a „Magyar 
mint elnöknő fejtett ki igen nagy tévé- nali 3-4 óra tájban szállingózott haza. Királyu szálloda.
kenységet. Fáradsága nem is vo;t hiába- A jelen volt hölgyek névsora a — Borellenörző bizottság. A Temes
való. következő: Asszonyok: Bogdanovics Du- vármegye közgyűlése legutóbb tartott

napokon magához hívta a falú tudnivá- én is, ha betanulnám a mondókat, mán felé, de mindenképen bélésűit amint ma 
gyó fér fiait. Az ilyen összejöveteleken én is eltudnám azt prédikálni. Szavára az ga körül látta a sok kíváncsian pislogó 
aztan В bacs! újságot oWasott fel öregnek az összes jelenlévők helyeslőén fejet. Mindegyik tétovázás nélkül f /b  Lnt- 
ellottiik, azt nemeiül is tolmácsolta a né- bólintottak. va fjzeti le a 10 pengőt *
met ajkunknak. Megmagyarázta elöltük a -  Hát látom Ambrus gazda, hogy Utoljára maradt az, aki a kérdést a
vilagesemenyeknek miben letet, tartott ne- kend nem hiszi el úgy bizonyítás nélkül szőnyegre vetette s aki a d o W  
kik kis igényű természetrajzi előadásokat, azt, a mint most is állítok, hogy nehéz megpendítette: Ambrus gazda. Az W  
s a végén kedélyesen el elbeszélgetett dolog prédikálni. meggondolt lépésekkel közeledik a szék
velük mindenfeléről. . . — Lassúk 1 Halljuk! — hangzóit min- felé. Lassan lep fel a katedra gyanánt

Egy ilyen összejövetelnek végén egy denfelol a kétkedés moraja. szolgáló székre. Fél lábbal már fenn v*n
öreg, ősz magyar e m b e r-a  83 eves Ara- -  Hat atyámfiai, közületek tudja-e de amint ott állva körül néz az eVvbe-
bius gazda -  hogy hogy nem azt mondta mindenki az úr imádságát, a Miatyánkot. gyülteken s amint észreveszi hogy min 
hogy amint о mondja. . — Hat man hogyne! Persze, hogy denkinek érdeklődő tekintete ő rajüLivui-

„Tisztelendő Uram. Megbocsásson, tudjuk! — fele tek a még mindig kétke- szik,mintha valamennyien tőle vá-nák^zl 
hogy tan megsértenem, de mar én néköm dők. ho rv mutassa vd.nak azt.

';ó!in ®„véleményem, hogy nincsön az -A ztán eltudná-e mondani mindenki vanf amint Így körülnéz” h i r f c ,  m» ‘gaZíl
isztelendoeknek nagy dolga Mi szegény kentek közül a Miatyánkat hiba nélkül. dolva m agát^ Ti ízlelendő elé lén luve" 

loldmüvesek verejtekes munka aran sze- Azt igenlő bólintások és feleletek szí a zsíros pénztárcát elővéve hil’n l^Z 6'
íezzük meg kenyerünket, de mar a tiszte- arról tanúskodtak, hogy beleegyeznek. A 50 koronást oda teszi R l/« ,;
lendo ur megtanulja az mondókóját, aztán | Tisztelendő pedig fogott egy széket és azt szavakkal • ..............* ÖCS1 e e e

“ Ä Ä ? “ ' ! n ^  f o r i n t  ° 8?e kŐ maid - « y p s  10
— Meg ne haragudjon Tisztelendő : Hogyha valaki kigydmetek közül hibátla- lendö úr, ^azavan^ nehéfprédik ílnlSZte’

ur, de úgy gondolnám. nul szóról szóra el mondja ezen a széken В bácsi amitör „ T “ “ ', „
— Hat pedig nincs úgy! — felelte állva a Miatyánkot, az tőlem kap 10 pen- esetet ili ’ , k.e.m ef l az

s & - л а й и г м  ? & й л я а ь л . ' у й г *
Ä m& T ь“ ' е' “" км

— Mar pedig én — mondja Ambrus sorba tettek eleget a felhívásnak iilptvo ! u i • ^ ... , , , ,
nphd'7 7  Г ак Г » '  ,,na!,?dok’ nincs csak akartak eleget tenni, mert mindegyik I  ̂ ' P°harak lsmet osszckocodtak. 
nehez dolga a tisztelendő urnák és hogy vagy mindjárt az elején, vagy a vége- í ------  Vege-

2 oldal ___________„KE УЁ VÁRA. “______________________________ 1913. március 9.



1913. március 9. K E V E V Á R  A.' 3. oldal.

gyűlésében a borellenőrző bizottságba a 
kevevárai járás területére megválasztotta 
Bunda Vazul földbirtokosi, takarékpénztári 
igazgatót és Petry Zsigmond kincstári 
telepkezelőt.

— A „Kevevárai da kör ‘ húsvéti, 
hangversenye. A keveváiai dalkör hús- 
vét hétfőjén rendezendő, táncmulatsággal 
egybekötendő hangversenye re We n n e  r 
Ferenc karmester vezetés) alatt az utolsó 
próbákat és simitésokat végzi a dalkör. 
Az énekek már most is teljes precizitás
sal mennek oly annyira, hogy akár mát 
holnap is felléphetné e c. Minden egyes 
szám tartalmas és élv izéiét nyújtónak 
Ígérkezik. A műsor a következő: Jelige.
1. „Grand Cafféban.“ Műdal Révfy Gézá
tól. Énekli a dalkör. 2. Wandere: s Heim- 
kelm. Kralzertcl. Énekli a dalkör 3. Janó 
szerencséje. Kupié. Előadja Pintér Ernő, 
Wenner Olga zongorák isér ete mellett. 4. 
Magyar dalár induló. Huber Károlytól 
Énekli a dalkör. 5. Népdal egyveleg. Dan- 
kó Pistától. Énekli a dalkör. 6. „Oh az a 
kaszinó“. Vig dialog. Előadják Pinkú Gyu
la és Radoszávlyevics Jela. 7. Szerelmi 
krach. Tréfás induló. Szent'riray Elemér
től. (Meglepetéssel.) Előadja a dalkör. 8. 
Noch einen Walzer. Hoffmann E-től. Énekli 
a dalkör.

-- A szerb dalárda mulatsága. Ma 
este a helybeli gör. kel. szerb egyházi da
lárda a „Központi szálloda“ helyiségeiben 
műsorral összekötött táncmulatságot ren
dé7, amelynek műsora a következő: 1. 
Topolovits „Mikor az első nap“ c. férfi
kara. 2. Mitcsinszki „A tavon“ c. vegyes
kara. 3. A közönséges ember. Vígjáték 3 
felvonásban. Nusics Braniszlávtól.

Jegyek előre válthatók: Stojkovics 
és Majsz^orovics féle divatárú üzletben n 
Theodorovit ? - féle ( „Bazár“ ) házban.

=  Törvényhatósági biztosi gyűlés. 
Csermák Vilmos törvén , hatósági biztos e 
hó 3-án b i z t o s i  g y ű l é s t  tartott, 
amelynek tárgysorozatán a következő 
pontok voltak: i. Az 1913. évi főköltség
vetés. Előirányzott bevétel 441,025*55 kor. 
kiadás 441,012*63 kor. 2. Dunavácz kikot
rása. A már régebben érkezett vármegyei 
leirat értelmében intéztetett el. 3. Iskola 
szolga állítása. Az elemi iskolai szolga 
részére folyó évre 250 kor. állapitolt meg. 
4. Auguszta iskolaszanatórium segélyezés. 
Tiz koronáit szavazott meg. 5. Vásárhely 
pénzbeszedési jog bérbeadása. Nem tör
tént végleges határozat. 6. Pilát János és 
társai kérvénye az útcai járdák és átjárók 
építése tárgyában. Kiadatott az építésügyi 
bizottságnak foganatosítás végett. 7. A 
központi elemi iskola póttervei helyben- 
hagyattak.

== Halálozás. A múlt héten hoszas 
betegeskedés után elhúnyt Gim bős Va
zul kir. járásbiiósági dijnok 35 éve? korá
ban. A temetésen a kir. járásbíróság és 
a kir. pénzügyőrség testületileg vett részt. 
Hivatalnok társai egy nagy és szép ko
szorút is helyeztek koporsójára.

=  Március 15 Hamakoson ! Március 
15-ét — mint minden évben — ez idén is 
méltóképpen megfogja ünnepelni a homo- 
kosi hazafias tantestület az új községháza 
nagy tanácstermében, melyre a járás ha
zafias közönségét ez úton is tisztelettel 
meghívja a homokosi tantestület. Az ün
nepély d. e. 10 órakor kezdődik. Két egy 
felvonásos alkalmi gyermek színjáték 
kerül szilire, melyeket Andaházy Ervin és 
Nikolajevic Sebők tanítók rendeznek.

Műsor: 1. Szózat, énekli az ifjúság, veze

ti: Weber Károly igazgató. 2. Német 
nyelvű ünnepi beszéd a szülőkhöz tartja: 
Lotz Frigyes tanító. 3. „Szabadság napja“ 
alkalmi gyermekszinjáték egy felvonásban, 
irta: Andaházy Ervin homokosi tanitó. 
Károly, Péter, Laci, Pali, iskolás fiúk — 
Klein Károly V. o., Stehle János V. o., 
Klein Frigyes VI. o., Bohland György VI.
o., Anna, Gizi, Margit, Juliska, iskolás lá
nyok— Tóth Irma V. o., Harich Juliska 
VI. o., Urschel Éva VI. o., Dapper Krisz
tin VI. o. 4. Román nyelvű ünnepi be
szid a néphez, tartja: Nisztor Emil tanitó.
5. Talpra magyar, háromszólamú ének, 
el'Tdják a növendékek; vezeti: Nisztor j 
Emil tanitó. 6. Szerbnyelvű alkalmi be- j 
sz41 a közönséghez, tartja: Zsivánov Szi- ; 
lárd tanitó. 7. Szabadság, egyenlőség és ! 
testvériség! A’kalmi gyermek színjáték ; 
egy felvonásban, irta : Fodor Ignác. Sze
mélyek : Endre, Árpád, Béla, Jenő, Dezső, 
iskolás fiuk, — Beleuc Nisztor VI. o., Naod 
Péter VI. o., Paszku Illés IV. o., Csincs 
Vazul V. o., Szimú Lázár IV. o., Rózsi. 
Ilona, Erzsi, iskolás leányok, — Beleuc Pa- 
raszkéva VI. o., Albu Mária VI. o., Pasz
ku Ráchel VI. o., 8. Zárszó, tartja: Weber 
Károly igazgató. 9. Himnusz, éneklik a ta
nulók, vezeti Weber Károly igazgató.

— A helybeli közs. tanítók fizetés- • 
rendezése. A helybeli községi iskolaszék 
még inult év november 25-én tartott gyű
lésében összes tanítóinak fizetését egyszer 
s mindenkorra az állami tanítókra nézve 
érvényes törvények szellemében rendezte 
az eddig élvezett természetbeni járandó
ságok érintetlenhagyásával. Lakáspénzüket 
pedig 480 koronában állapította meg. A 
vármegyei közigazgatási bizottság 1913 évi 
január 13.-án tartott rendes havi gyűlésén 
a tanfelügyelőileg és főszolgabiróilag vé
leményezett fizetésrendezést változtailanul 
he’ybenhagyta a következő indokolással :

Hasznos és produktiv munkát telje
sít és teljesített a kevevárai közs. iskolai 
tantestület úgy nemzeti szempontból, mint 
az általános közművelődés előmozdítása 
érdekében. A község maga vagyonos köz
ség, jómódú és igy az alapvető és haladó 
kultúra hűséges munkásainak jutalmazá
sára minden nagyobb megterheltetés nél
kül hozhat áldozatot. Hozzájárult a bizott
ság a kedvező fizetésrendezéshez azért is, 
hogy a tanítók helyes iskolai és hazafias 
társadalmi munkásságukat ezzel a jövőre 
nézve fokozza.

=  Az altisztek mulatsága. Értesü
lésünk szeiint a helybeli vadászzászlóalj 
altiszti kara, április hó 5 - én a Hoffmann 
szállodában műkedvelő előadással egybe
kötött táncmulatságot rendez.

— Nyugtázás. A helybeli vöröskereszt 
egylet március 1 - én lefolyt mulatságán 
a jótékony cél érdekében igen sokan fi
zettek felül, akiknek neveit és a fizetetett 
összegeket ez alkalommal helyszűke miatt 
nem hozhatjuk. Jövő számunkban azon
ban kimerítően fogunk erről elszámolni.

=  Siketnémák felvétele. A temes
vári áll. segélyezett süketnémaintézet felü
gyelő - 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 siketnémák szülei, akik 
a temesvári siketnéma-intézet kerületébe 
tartozó TEMES, TORONTÁL, és KRAS- 
SÓSZÖRÉNY vármegyék területén laknak.

A felsőbb osztályokba olyan gyer
mekek is vétetnek fel,akik később sike
tültek meg, akik tehát már beszélni tud

nak, de a beszédet elfeledni kezdik. Az 
intézet a növendékek elméleti oktatásá
nak befejezése után maga gondoskodik a 
gyermekeknek szakszerű ipari kiképezte- 
téséről, miért is ezek mint keresetképes 
egyének adatnak vissza a szülőknek. A 
felvételt az intézet felügyelő - bizottságától 
kell kérni, a kérvény azonban az intézet 
igazgatóságánál nyujland > be.

A kérvényhez csatolandók: 
a ) keresztlevél, vagy születési anyaköny
vi kivonat; b.) a gyermek siketségét iga
zoló tiszti orvosi bizonyítvány; c .) himlő 
oltási bizonyítvány; d .) hatósági kimuta
tás a család-és birtokállapotról és esetleg 
szegénységi bizonyítvány, amelynek csa
tolása esetében a kérvény és mellékletei 
bélyegmentesek; e .) az e'tartást megfi
zetni hajlandóknál 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 díjtalanul 
kapható nyomtatványok használhatók.

Akik az évi 200 korona eltartási 
dijat egészben vagy fele részben megfi
zetni képesek, előnyben részesülnek.

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

A tandíj évi 40 K., amely azonban 
a vagyontalanoknak, kérésükre szintén 
elengedhetik.

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

Rubázalról a szülő tartozik gondos
kodni.

A növendékek a modern kor igé
nyeinek megfelelő és mintaszerűen beren
dezett internátusbán nyernek ellátást.

Felhívjuk, érdékelt szülőket az hogy 
kérvényeiket mielőbb de, legkésőbb júni
us 15.-éig küldjék be a temesvári siket
néma - intézet igazgatóságához, mely szí
vesen szolgál nyomtatványokkal és bővebb 
felvilágosításokkal.

S t e c k e n p f e r d
l i l iom  t e j s z a p p a n

elérhetetlen hátúin szépiák eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógy tárak ban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintnay páratlan 
hatású női kézápolávea a Bergmann 
„Maiiéra“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

Figyelmeztetés!
A nagyérdemű közönség becses tu
domására hozom, hogy hetenként
vérnarancs, Síron alma, szőlő, 
tűrő ős mindennemű zöld fő
zelék féle üzletemben olcsó áron 

kapható.
Wairich József gyümölcsárus keres

kedésében, Kevevára.



1913. március 9.
4. oldal. „ K E V E V Á R A . “

Meghívó.
A „Ke ve várai Amatőr Egylet 

1913. évi március hó 30.-án (vasár
nap) d. e. 11 órakor tartja ezidei 
rendes évi közgyűlését a Hoffmann- 
féle szálloda nagytermében, melyre 
a t. rendes és pártoló tagok, továb
bá a sport iránt érdeklődők ezennel 
tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés 
tárgyai a következők: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Hitelesítők választása. 3. A 
titkár évi jelentése. 4. A pénztárnok 
évi jelentése és zárszámadása. 5. Az 
elnökségnek és választmánynak a fel
mentvény megadása. 6. A jövő évi 
költségvetés megállapítása. 7. Egyéb 
belügyek. 8. Esetleges indítványok 
tárgyalás i, ha azok a közgyűlés előtt 
10 nappal a választmánynak Írásban 
tudomására jutottak. (Alpsz. 18 §. c. 
pont.) 9. A tisztikarnak és választ
mánynak megválasztása. 10. A köz
gyűlés bezárása.

Ke v e v á r a ,  1913. március 9. 
Wenn er Ferenc Nikolics Miklós
íde'nük, titkárhelyettes. elnök.

163/913 véjr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezenpcl 
közhírré teszi, hogy a kürósbökényi kir. 
járásbíróságnak 1912 évi Sp. I. 50773 szá
mú végzése következte ben Dr. Dénes Ja
kab kerósbökényi lakos ügyvéd által kép- 
\iselt Weis/berger Samu utóda hone'ői 
bei ezég j iv'ára kevevárai lakos e len 146 
К 41 f. s jár. ere ju j  1913 évi Január hó 
24 n foganatosított kielégítés végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt cs 3850 kor. becsült 
következő Ingóságok, u. m.: Szikvizgyár, 
üvegek, ló, kocsi nyilvános árverésen ela
datnak.

Mely átverésnek a kevevárai kir. já- 
rásbiróság 1913-ik évi v. 110/1 számú vég
zése folytán 146 kor. 41 fill, tőkekövete
lés, ennek 1912 évi Ja ius hó 31 napjától 
járó 5 0 0 kamatai, és eddig összesen 69 
kor. 15 fillérben biróilag már megállapított 
köLscgek erejéig alperes kevevárai laká
sul leendő megtartására 1913 övi március 
lu 11 napj. d. c. 8 órája határidőül kitilze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivalnak meg, hogy az 
(rintett ingóságok az 1881 évi LX. t. c. 
107 és 108 §-ai értelmében készpénzfize
tés me.lelt a legtöbbet ígérőnek szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Amennyiben az e’árverezendő ingc- 
s g okat nr sok is le - és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ez m árverés az 1811. évi LX. t.-c. 120 §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kevevára 1913 évi feb. hó 24 napján.
Orsó János, kir. bir. végrehajtó.

Olcsó könyvek!
Az Athenaeum könyvtárból

az Oberläuter-tele könyvkereskedésben
kaphatók.

I s z ű l ű o l t v An y &k
Í Ajánlom teljes szavatosság mel- ] 

lett fajtiszta egy és kétéves gazdag 
gyökérzetű szokvány ni iiiőségű fásolt- 

0  ványaimat a legjobb bor- és cseme- ▼ 
2  gefajok ián. Közöttük „Kreácza“ (Bá- ф 
0  náti Rizling) a legkitűnőbbnek bizo- ф 
0  nyúlt és rendkívül bőtermő borszőlő ф 
Ф és „Muscat Csabatgyönge“ a legko- Ф 
2  rabban erő csemegeszőlő. Ezenkívül ^  
X Kipária Portális és Rupesfris-Monti- 
0  cola sima és gyökeres al tnyvesszők О 
Ф a legjutányosabb árak mellett. g
О „Erzsébet szolőoltványtelep“ Ф
Q Tulajdonos: Scbmiedt Mátyás Ш Ф 
q  BOGÁROS (Torontálmegye.) ф
0  Árjegyzék ingyen és bérmentve. Ф

Brock Illés és Fiai
Kevevára.

Kiváló minőségű fajborok raktáron
Kadarka, Risling, Kreaci, 

Bakator (Erdélyi Ó - fehér.)

I  = =  B ú t o r .
Jjj Dacára a rossz pénzviszonyoknak, J  
В abban a helyzetben vagyok, hogy в  
J| mindennemű bútort, ebédlő, háló, úri- В 
В szoba, szalon, kastély, szanatórium В 
j*j és penzió-berendezést jj

и a legelőnyösebb tizetési S  
I  teltételek mellett ■
jjj szállíthatok. Kérjen ingyen prospekt. J
W Kroh lakásberendező, Budapest. В 
® IV. Váczi-utca £|v. —— Я

8  Nem bankhitel, Váltó nem kell. ü
1з г я а в 1ш а а о ^ э в а г £ В £ в я з в в в

Olaszországi szegfű
és különböző sz nű rózsa 

vasárnaponkint

Nikolics Miklós fíiszerkereskedsben
olcsó áron kapható.

Hirdetéseket
kedvező feltételek mellett elfogad

a kiadóhiatal.

L a k á s t
keresek 3 -4  szobásat, Cim 
Imrei főhadnagy Hübsch 

féle ház.

Nyomatott überlauter - f éle könyvnyomdában, Kevevára.


