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Elfogadták a sajtótörvényt.
Elfogadták a sajtótörvényt és 

ezzel az országot, egy befejezett tény 
elé állították, a sajtótörvények irá
nyítják ezentúl az újságírók tollát, 
abftc&^ hires szabadságból, amelyre 
i^ ífeota olyan büszkék voltunk és 
amely törvény nem egyszer hozott 
a magyar közvéleménybe tisztulást, 
a pártok között teljes megegyezést, 
a becsületes és ártatlanul meghurcolt 
embereknek elégtételt, büntetést a 
bűnösöknek és megnyugvást mind
azok számára, akiket az ármány 
megtépázott.

Most már késő a sajtótörvény 
előzményeiről beszélni, mert oly rend
kívüli körülmények között jött az 
létre, olyan sok viszásság és vad 
förgetegben, hogy kevésbbé gondo
lunk a sajtó jövő alakulására, mint 
inkább visszaemlékezünk azokra a 
viszonyokra, melyek között létre jött. 
A sajtótörvény nem volt olyan ége
tően fontos, hogy azzal ne várhattunk 
még jó darab ideig. A régi törvény
nyel el voltunk több mint egy év

századig, akkor most sem kellett 
volna azt gallopozva megcsinálni.

A sajtótörvény miatt a törvény- 
hozásnak az a része, amely elvi és 
személyi ellentétben áll a kormány
nyal, taktikáját feladtta és bement 
a Házba, hogy ott érdemben vitassa 
meg alkotmányuhknak ezt az erős 
támaszát és az általános vita során 
az országgyűlési képviselőknek mód
jukban is volt a javaslathoz hozzá
szólni. Okos érvekkel, magas, tar
talmas és nivós beszéddekkel részt 
is vett az ország képviselőtestülete 
a sajtójavaslat tárgyalásán, de fájda
lom a végén egészen másképpen 
ütött ki a dolog, mint ahogy azt az 
ország közvéleménye elvárta volna. 
Amikor érdemleges tárgyalásba bo
csátkozott az ellenzék, akkor — ne 
kutassuk, hogy ki volt az oka — ez 
a nagyfjntosságu törvény megint 
csak kátyúba veszett, a törvény, 
amely a tervezők beismerése szerint 
is sok modositásra szorult, éppen 
ezen a ponton szakadt meg, éppen 
itt, ahol még legtöbb munkája akadt 
volna a törvényhozónak, aki félti az

ország alkotmányát és aki átérzi 
annak a jelentőségét, ami egy sza
bad sajtótörvényben van lerakva.

Egy törvény jósága, vagy silány
sága csak gyakorlati használat után 
válik el teljes bizonyossággal. Hiszen 
az a törvény, amely nem kelt az 
emberekben közmegnyugvást egy 
Ítélet kapcsán, az ilyen törvény úgy 
sem tarthatja sokáig magát. A tör
vényhozó testületek arra valók, hogy 
ezt a fajta törvényt megszüntessék. 
De ez sok időbe kerül és a törvény 
mostani formájában bizony nem ad 
semmiféle garanciát arra, hogy az 
Ítéletek, amelyek e törvény alapján 
hozatnak majd, hogy ezek üdvösek 
lesznek a köz szempontjából.

Tagadhatatlan, hogy bizony sok 
előnye is van a törvénynek, különö
sen az újságírók anyagi helyzetére 
vonatkozóan, a kiadók ezentúl nem 
úgy bánhatnak majd munkatársaik
kal, mint a hogyan valamikor bánt 
a földesúr hűbéresével.

De sérelmes a törvénynek ama 
rendelkezése, amely a lapoknak kau- 

I dóját felemeli és amely szerint csak

T Á R C A .
--- Jfjf—

C S Ö N D E S .  . .

Csöndes, kihalt a táj; mezőn, 
Erdőn madár nem énekel; 
fl merre nézek, mindenütt 
Sűrű, fehér lepel.

Mint a csöndes halott, pihen 
R természet: megdermedett. 
Felette bús hollósereg 
Károg gyászéneket.

Mint e szomorú téli táj,
Csöndes, nyugodt az én szivem: 
Rz álom, vágy, a szenvedély 
Már lassan elpihen. . .

És édes arcod a szivem 
Mélyén pihen, mint egy halott. . .
S nem háborgatják —  nem hallott —  
Lelkemből olykor feltörő 
Fekete sóhajoki

Szabadka Gyula.

1911. április 27.
Thoshanzn Phitt.

Péternél ritka eset: sürgönyhordó 
altit be hozzá és üzleti egykedvűséggel 
feléje nyújt egy a kezében tartott piros 
pecsétes, levélformára összehajtott papír
lapot.

Átveszi — kinyitja : egy agóniában 
fekvő nő utolsó akarata van benne.

Olvassa,. . . olvassa másodszor, . . . 
olvassa harmadszor; . . . nézi . . . nézi . . .

„Szédülök-e ? . . . Alszom-e . . .  és 
álmodom. . . avagy ébren vagyok-e. . . és 
. . .  és való ? !“

Majd odakap, — mint Arany mondja 
— ahol fészkel az agy. . . lába csődöt mond 
. . . remegő teste lerogy egy székre. . . és 
megüvegesedett szeme mereven maga elé 
bámul. . .

Kis vártatva, mintha birokra készül
ne : ökölbe szorítja kezét, rácsap az asz
talra, fölugrik és — levél papiros után kutat.

Leül, ír: „A sors kegyetlensége . . . 
fáj. . . szeretnék menni... szegény vagyok.“

Újra hátradől!. . .
Feje zúg; a sok és különböző rokon 

forgalom csak úgy kergeti egymást a si
kamlós pályán, de assotiatió nem jön létre:

teljes mondatban gondolkodni képtelen az 
agya!

„Álmodom ? . . . Nem L . . Egy álom
kép megmaradt foszlányait illesztem egy
be, hogy azon tombolhassak, vagy — szo- 
morkodjam!“

M^st hirtelen feláll, egy ideges gör
csös kézmozdulattal megsemmisíti az előtte 
fekvő kúszált betűkkel és összefüggéstelen 
szavakkal megkezdett 1 ;velet, fölkapja a 
sürgönyt s úgy amint fölkapta fut, rohan 
W. F. barátjához. . .

„Barátom. . . 30 koronát.. .“
Több szót nem ejt ajka!
Barátja — titkon megjelenő könnyét 

elrejtve — szó nélkül átadja a kért össze
get.

Péter még azt sem mondta, hogy 
köszönöm: átvette a pénzt s máris az út- 
cán volt. . . Futott, eszeveszetten futott az 
állomásra.

„Ne tessék sietni“ — kiáltja felé az 
ő r — „háromnegyed órát késik a vonat!“

De ő — mintha nem is neki szóltak 
volna — fölkapja fejét s mint a fészkéről 
fölriasztott védtelen madár, nem nézett 
sem jobbra, sem balra: csak futott, fu
tott. . . és egyenesen a jegykiadónak ro
hant !
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a kapitaíizált újságok véleményét 
hallja az ország, a szegény emberek
nek nem lesz szavuk a sajtókoncert
ben. Ez egy elnyomatásféle, amelyet 
azzal mentegetnek, hogy a sok újság 
csak terjeszti az újságírói proletári- 
atust és nem használ semmit sem a 
közvéleménynek. Ugyanez az érv, 
amit sokan a kézműipar és gyári 
iparra alkalmaznak, holott miudenki 
tudja, hogy a kézműiparnak még 
nagy jövője van.

A sajtótörvénynek korlátozó 
rendelkezései azonban igazi, meggyo- 
zödéses újságírót nem fognak eltérí
teni attól, hogy igaz meggyőződését 
őszintén és nyíltan ki ne fejezze.

Akinek keblében az igazságsze- 
retete és az erőszak és gonosság 
gyűlölete lángol, akinek nagy érzé
ke és tiszta lelke van ahhoz, hogy 
meggyőződését úgy hozza kifejezésre, 
mint a hogy azt átérzi, az az újság
író ezentúl is, ha nagyobb áldozatok 
árán is, meg fogja Írni véleményét. 
Korlátoztatni magukat csak a szol- 
galelküek fogják és az ország köz
véleménye mindig a tisztáknak ad 
igazat. A tisztáknak és az önfeláldo
zóknak és meg nem alkuvóknak. 
Mert ezek irányítják a világ sorát, 
ezek alakítanak, ezek csinálják a 
kultúrát. A börtönt és pénzbüntetést, 
még szigorúbbra is szabhatják, de a 
bátor férfiak nem ettől riadnak 
vissza, hanem inkább a hazugság 
kimondásától. Az uj sajtótörvény 
csak fokozni fogja a becsületes 
újságírónak a becsületes ügyért való 
elszántságát.

HÍREK.
í =. A vöröskereszt egylet előérte- 

kezlete. Múlt számunkban már jeleztük, 
hogy áz о szagos vöröskereszt fiókja 
f. hó 23-án d. u. 4 órakor előértékezlete 
volt, egy a farsang folyamán rendezendő 
mulatság módozatainak megbessélése cél
jából. Erről ez alkalommal kissé részlete
sebben akarunk szólani.

Március 14-ére van tervezve a mulat
ság csekély 1 kor. beléptivel. Emellett az 
élvezeteknek és szórakozásnak oly tág 
tere fog kínálkozni, hogy mulatni vágyó 
közönségünknek legkényesebb igénye is 
előreláthatólag kielégítésre fog találni.

A részletkérdések lebonyolításával 
Schnabel százados bízatott meg. Neveze
tesen lesz 4 pavilion és 1 bazár. A zenét 
a fehértemloiiii 43-as katona zenekaré fogja 
szolgáltatni. Schnabel százados összeállítja 
a vigalmi bizottságot és a szükebb körű 
hölgybizottságot; körlevelet bocsájt ki az 
adómányozó ételnemüek jegyzésére. Hideg 
konyha (büffá) pezsgő, cukrászsütemények 
lökörök stb. lesznek az egylet részéről. 
Minden egyéb igényeket „Hoffmann“ fog 
kielégíteni. Ezek után a rendezőbizottság
nak nagy sikert kívánunk.

■= Kedélyes névnap. Társadalmunk
nak egyik igen rokonszenves és agilis tagja 
ünnepelte az elmúlt hét csütörtökjén név
napját. A „kevevárai dalkör“ lelkes kar
mestere W e n n e r  Ferenc tanító volt a 
páratlanul megünnepelt férfi.

Már a „Ferenc“ nap előestéjén a 
rezes és cigánybandák sorra váltották fel 
egymást az ünnepelt „Mundrich“ - féle 
lakásán.

A legimpozánsabb menetet azonban 
a „kevevárai dalkör“, vagyis az ünnepelt 
28 daltárs i Wenner M. elnökkel az élén 
képezte. LÍ3gje!entek karmesterük laká
sán, hogy az iránta »érzett önzetlen szere- 
tetet és hódolatot meleg hangú felkőszön- 
tőbe öntsék. Wenner Miklós elnök volt 
az ünnepi szónoklat- tolmácsolója. Tartal
mas szavakban kifejezvén azon hálás ra
gaszkodást, amellyel minden daltárs kar
mesterének önzetlenj buzgalmáért adózik.

Kérvén őt, hogy a jövőben sem

szűnjön meg a „dalkör“ érdekében pótol
hatatlan rátermettségével és munkásságá
val áldozatot hozni. Ezen jókívánságok 
keretében éltetvén őt és családját.

Wenner F. karmester meghatóban 
köszönte meg a váratlan ovációt s dal
társait lelkesité a jövőre nézve is, hogy 
az ügynek csak úgy lesznek lelkes baj
nokai és a dalkör felvirágoztatói, ha azt 
ernyedetlen kitartással támogatják. Ezután 
fényesen megvendégelte őket. Lön dolga 
a fehér kötényes lakájnak. A pompás 
falatozás és torok-gyantázás közben újra 
megujra elhangzott egy-egy dal vagy tréfás 
megjegyzés, miközben Wenner karmester 
az amúgy is kedélyes hangulatot egy — 
két leánytól — beérkezett tréfás felkö
szöntő vers felolvasásával élénk kacagás
sá emelte. A dalegylet ez alkalommal 
Tory Rezső kőzs. jegyzőt az énekek sike
res vezetéséért vicekarmesterré kiáltotta ki.

Késő 11 óráig maradt együtt a 
mulató társaság. Szétoszlás után még a 
hajnali órákig a „Hoffmann“' ban volt a 
folytatása az igazán kedélyes névnapnak.

A felköszöntések még másnap is tar
tottak, sőt bámulatos figyelemben részesí
tette tauitóját Wenner Ferenc osztálya is, 
nagy ovációt és felköszöntést rendezve.

K.
=  Az amatöregylet álarcos bálja. 

Szombat este lesz az amatöregyletnek 
már régen hirdetett nagy álarcos bálja, 
amelyre az előkészületek körülbelül befe
jeződtek. Senki sem árulja el, mint hogy 
lesz felöltözködve.

A sok titkos sugdalozásból csak jót 
remélhet az egylet s erősen hisszük, hogy 
az áldozatkész elnökség számítása ezúttal 
jó volt.

=  A kevevárai dalkör dalestélye.
„A kevevárai dalkör“ hosszabb szünet 
után farsang hétfőjén fog ismét a nagy 
nyilvánosság elé lépni. A működő tagok 
száma az utóbbi időben igen, jó hang
anyaggal rendelkező urakkal szaporodó t. 
Jelenleg 30 énekes tagja van az egyletnek. 
A tervezett estélyen inkább tréfás^ mint 
komoly dolgokkal kívánják a közönségei 
szórakoztatni. A műsort egyik közeli szá
munkban közölni fogjuk.

Kiszállt. A pályaudvaron bátyja várta, 
aki feléje nyújtja kezét s könnyező sze
mét rámeresztve fájó sóhaj kíséretében 
aiig-aiig hallhatón azt mmdja: „Meghalt!“

Pétert aludt-e még, avagy álmának 
gyötrő kínja kötötte-e le minden figyelmét?
— még azt sem kérdezte, mikor ?!

Se szó, se beszéd, hallgatagon egy
más mellett haladva siettek, siettek előre
— egész odáig, ahol egy körbe álló isme
rős tömeg neki utat nyitva koporsó elé 
bocsájtják. . .

Megáll. . . — s miként a sürgönyt — 
nézi, . . . nézi...  Ráborul koporsóra... meg
fogja az imárkulccolt kezeket — . . . s hir
telen — mintha a kezek halálfagyja rája 
is átragadt volna — fölegyenesedik, meg
borzad. . . körülnéz, majd újból a kopor
sóba. . . s nyelve — velőtrázó hangon — 
megszólal: „Anyám ! . . .  Édes anyám !. . . 
Hát nem visió?. . . Hát nem hallutinátió ? 
Hát nem álom !. . .“

Való!. . . Való?. . .
Es sírni, zokogni csak most tudott!

Ott síri csend honol; az ablak ajtaja 
még zárva !

Kopog, . . . veri az ablakot. . . de 
hiába! Majd tovább tut, egyik embertől a 
másikig — és kérdésére: „Elindult már a 
vonat ?“ a feleletet be sem várva — rohan 
tovább. . .

Végre kimerültén ledült a váróterem 
padjára s Golgotájának kínzó utjától mint
egy megsemmisítve — minden gondolat 
nélkül — várta a legközelebbi vonat indu
lását. . .

Elszundikált. . . és mélyen sebzett 
vérző szivének igy engedett szabad fo
lyást. . .

„Harangoznak. . . .  A lélek harang 
hangja ez ? . . . Igen !“

Éppen térdre ereszkedett, hogy imá- 
rakulcsolt kezekkel rövid fohászt mondjon 
egy a földi szenvedésétől megszabadult s 
Istenhez tért szegény páráért, midőn egy 
csengőt rázó férfi érces hangja — „tessék 
beszélni!“ — ijesztően fölriasztja. . . és 
csupán egy pillanat műve volt: ott ült a 
kupéban!

Kint lágy szdlő ringatódzott, mely 
forrón égő homlokát, — mint a reggeli 
mosakodás — kissé lehűtve visszaszerezte ! 
neki egy pillanatra elborult elméjének za- I

vartalan, normális működését: közülnéz a 
kupéban, de táskáját nem látta sehol!

„ A táskám ! Hol a táskám ?“
És máris az ajtónál voit i 
„Tessék csak bemenni!“— szól a 

kalapz — „itt hozom!“ /
„De jegyem sincs!“
„Mehet!“ Egy éles fütty és a vonat 

megindult. , ,Á.r, - -
A lokomotív gyors, rövid szuszogá- 

sát hosszantartó el-elhaló lélekzet váltotta 
fői s ezt . a kerekek sűrű zakatolása, mely
nél szaporább csak Péter szivének verése 
volt.

Repültek ! Késés csak indulásnál volt; 
gyorsan, nyilsebességgel szálltak tova: a 
pályamenti telegráfoszlopok deszkakerí
tésként tűntek föl s, mégis. . . Péter szá
mára minden perc egy-egy örökkévalóság 
volt!

A kerekek ri'mikus zöreje újból az 
álmok birodalmába vezette Pétert. Alig 
hunyta be szemét, máris megindult kósza 
gondolatainak szabad bolyongása : száz
szor is, ezerszer is ismétlődött benne 
ugyanaz a kép és — akarva — nem kényte
len lett volna éppen újból elszenvedni 
Tantalus kínját, de — szerencséjére-e, vesz- 
tére-e ? — ettől megváltotta a végállomás.
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=  Gyertyaszentelő Boldogasszony, 
ünnepét üli holnap a ró in. kalh. egyház. 
Ezen napon a rom. kalh. templomban 9 
órakor magyar szentbeszét, utána csendes 
mise. 10 órakor nagymise és gyertyaszen
telés ünnepélyes körmenettel. Délután ün
nepi vecsernye.

— Kedden szent Balázs püspök ün
nepe. 7* 8 órakor szentmise, utána torok
szentelés, a róm. kath. templomban.

=  Községi közgyűlés. Igen népes 
számban volt együtt f. hó 30.-án a közs. 
képviselő testület a gyűlésen. A közgyű
lést megelőző napon szokás szerint ismét 
a kevevárai haladópárt tartott gyűlést. A 
közgyűlés tárgysorozat szerint napirendre 
került 10 pontja a következőleg lett meg
vitatva : Az első 4 pont szerint kimondat
tak a legelő leírások. Az adókivető bizott
sághoz mint bizalmi férfi Dr. Miron Jusz
tin és Tsepcsa Jefta választatott meg.

3764*64 korona benajhatatlan közkölt
ség hátralék leírása kimondatott. A crna- 
barai halászatot Radivoj István bérelte ki 
3 évre. Purkovics Zsiva fizetése 360 ko
ronára lett felemelve, de Visnyicski Láza 
megfelebbezte. A községi előljárósági ta- 
goknek az eddigi gyakorlattól eltérőeu évi 
napidij általányt állapítottak meg. A halá- 
ozatot megfelebbezte Drencsa Milos. A 

vadászati jogot a község a „Hubertus“ va
dászegyletnek 10 évre szabadkézből adta 
át. Az országos vásár- és piactér megfe
lelő helyének kijelölése céljából: Schlarb 
Fülöp, Behr Rezső, Visnyicski L. Miat A. 
Bunda V. küldetett ki. A szépitészi egylet 
kérelme az utcák befásitását illetőleg el 
lett fogadva s a kért 600 kor. megszavaz
ták. Fleck Vilmos utcanyitás iránti kérel
mét elfogadták, a továbbiakkal az elöljá
róság bízatott meg. Lafferthun Ferencz a 
kért parkterületet 15 évre megkapta évi
10 korona bérért, kötelezi magát parkíroz
ni, virágágyakkal, dísznövényekkel kiosz
kot építeni, tenisz- és tekepályát létesíte
ni. E szép tervhez nagy sikert kívánunk.

=  Zeneestély. Múlt vasárnapon és 
hétfőn egy Mó r i c  Laci nevű a kupiét, 
népdalokat kitünően interpretáló és a he
gedűt is kiválóan kezelő művész gyönyör
ködtette a Hoffmann szálloda vendégeit. 
Az aránylag kis számú, de lelkes közön
ség minden egyes szám után melegen meg
tapsolta a művészt. Legjobban tetszettek az 
igazán Ízlésesen előadott legújabb magyar 
dalok.

=  Beseda. Szent Sebő napján a gör. 
kel. szerb dalárda által rendezett és hang
versenynyel egybekötött táncmulatság nem 
sok, de intelligens közönség jelenlétében 
folyt le. A helybeli jobb szerb családok 
valamenyien ott voltak. A műsor legkie
melkedőbb száma Dr. Bozseszky Milánné 
által betanított és a Janics kisasszonyok 
által zongorán 4 kézre előadott „Dichter 
und Bauer“ című régi, de örökké szép 
alkotás volt. A közönség a kifogástalan 
precizitással előadott zenei produkciót ájta- 
tos csendben hallgatta végig, majd annak 
befejeztével orkánszeiű tapssal jutalmazta 
a betanító és az előadók fárádságát. A 
műsor után tánc volt, amely a reggeli 
órákig eltartott.

— Meghívó. A m. szent korona or
szágai vörös kereszt egylete kevevárai 
fiókja 1914. évi február hó 2-án délelőtti
11 órakor a községház nagytermében 
megtartandó rendes évi közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 1. A választmány kiegészí
tése. 2. Évi jelentés. 3. Zárszámadás és 
költség előirányzat, s a felmentés megadása.

4. Esetleges indítványok. A közgyűlés 
után folytatólag a választmány fog ülést 
tartani, melyre a választmányi tagok 
ezennel meghivatnak. A választmányi 
ülés tárgya : 1. A tiszti kar kiegészítése. 
2. Esetleges indítványok. Kevevárán, 1914 
évi január hó 28-án. Dr. Reichel, elnök.

=  Figyelmeztetés. Mindazok, akik 
a f. évben a kevevárai kaszinó újságjaira 
és hetilapjaira, mint a l b é r l ő k  reflek
tálnak, jelentsék be ezen szándékukat 
Wenner Ferenc könyvtárosnál.

Napilapok: Az újság, Budapesti Hír
lap, Pesti napló, Pesti Hírlap, Magyaror
szág, Magyar Hírlap, Az Est, A Nap, Te
mesvári Hírlap, Die Zeit, Pester Loijd.

Hetilapok: Vasárnapi Újság, Uj idők, 
Századok Legendái, Nyugat. Magyar Fi
gyelő, Borszem Jankó, Kakas Márton, Leip
ziger Illustrierte Zeitung, Meggendorfer 
Blätter, Fliegende Blätter, Tolnai Világlapja.

=  Látogatott felolvasás. F. hó 18- 
án oly impozáns számban látogatott fel
olvasásról megemlékezve jelezzük, hogy 
február 1.-én megismétlődik a szokásos 
felolvasás uj és felette érdekes tárgy- 
gyal. Érdeklődőket szívesen látnak.

=  Épület egészségügyi berendezé
sek kiállítása Budapesten. Néhány év 
óta úgy a fővárosban, mint a nagyobb vi
déki városokban fokozódó érdeklődés nyil
vánul meg az épületegészségügyi berende
zések iránt. Az erre vonatkozó igények 
hirtelen megnövekedése csaknem teljesen 
előkészületlenül találta iparosainkat, külö
nösen szerelő iparosainkat, s úgy a fővá
rosban, mint pedig különösen vidéken az 
épületegészségügyi ipar körében nagy hi
ány mutatkozik, elméletileg és gyakorla
tilag kiképzett technikusokban, vállalkozó 
iparosokban és szerelő munkásokban.

Enn^k a hiánynak az orvoslásához 
kíván hozzájárulni a. m. kir. technológiai 
iparmuzeum, amikor elhatározta, hogy fo
lyó évi január hó első felében kezdődö- 
leg nagyarányú kiállítást rendez az épü
letegészségügyi berendezésekből. E kiál
lítás főczélját a szerelőiparok körébe tar
tozó legújabb vívmányok bemutatása ké
pezi, illetőleg az, hogy az iparosok egy
részt a kiállításon szemlélet utón, más
részt pedid a kiállítással kapcsolatos tan
folyamokon elméleti1 és gyakorlati oktatás
sal módot nyernek a! modern berendezések 
és vívmányok megismerésére.

A kiállítás kerek egészet képez és 
minden legújabb vívmányt felölel, ami 
bel- és külföldön épületegészségügyi be
rendezések körében ismeretes. Bemutatásra 
kerülnek a vízvezetéki és csatornázási 
berendezések, fürdőberendezések házi gáz
vezetékek, vízmelegítők, helyi és központi 
fűtőberendezések, szelőztetőberendezések 
s az ezekre vonatkozó irodalom. A ren
dezendő tanfolyamok időpontja csak ké
sőbb állapitódik meg.

A temesvári kereskedelmi és iparka
mara felhívja az érdekelt szakiparosok, 
valamint a nagyközönség figyelmét az 
érdekes és tanulságos kiállításra,

=  Rézágyak, félréz és vaságyak, 
gyermekágyak, gyermekkocsik, aczél sod
rony ágybetétek, kocsi ülések, lószőr és 
afrik madraczok, díványok, rézkarnisok 
ablak roleták, redőnyök, mosdóasztal és 
mozsdó készletek, szoba kloset, ruha 
fogasok, fa és széntartók, kályha ellenzők 
és kályha előtétek, tüzelő készletek, pat
kány és egérfogók, — legjutányosabban 
szállít. — Garai Károly réz — és vasbutor 
gyára Aradon.

3. oh' \

Előfizetési felhívás!
1913. évi január 1-ével új elő

fizetést nyitottunk lapunkra. Amint 
eddig úgy a jövőben minden közér
dekű dolognak szívesen bocsájtjuk 
rendelkezésére lapunk hasábjait. Kér
jük a közönség szives támogatását.

Lapunk mindig vasárnap jele
nik meg. Előfizetési dij helyben 
egész évre 9*60 K, fel évre 4’80 K, 
negyed évre 240 К ; vidéken egész 
évre 10 k., fél évre 5 k., negyed 
évre 2 k. 50 fill.

Az előfizetések és hirdetések 
Oberläuter Róbertné könyvnyomdájá
ba küldendők.

A lap szellemi részét illető köz
lemények a „Kevevára“ szerkesztő
sége címére küldendők.

M e g h í v ó .
A Temeskubini Takarékpénztár 

r.-t f. évi február hó 9.én d. u. 3 
órakor az intézet saját helyiségeiben 
tartja

IX . rendes közgyűlését
melyre a t. ez. részvényesek ezennel 
tisztelettel meghivatnak. *

T Á R G Y S O R O Z A T :
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bi- 

zottság jelentése.
2. A mérleg jóváhagyása és a fel

mentvény megadása.
3. Határozathozatal a nyereség fel

osztása iránt.
4. Az igazgatóság választása. Alapsz. 

33. 35. §§.
5. A felügyelő-bizottság kiegészítése,
6. Netáni indítványok **

Az igazgatóság.
Kevevára, 1914, február hó 1.-én
* 19 §. Minden részvényes vagy an

nak képviselője, ki szavazati jogát érvé
nyesíteni akarja, köteles a 18 §. határoz- 
mányainak megfelelően átirt részvényeit 
három nappal a megtartandó közgyűlés 
elölt az intézet pénztárába elismervény 
mellett letenni, ahol azok a közgyűlés be- 
fejeztéig maradnak.

** 27 §. öt szavazatképes részvényes 
által december 31i-g beadott indítványok 
a legközelebbi rendes közgyűlés napirend
jébe felveendők.

Minden a 18 és 19 §. szerint szava
zatképes részvényes a közgyűlésen a na
pirenden levő tárgyakhoz indítványokat 
tehet.

Ha a közgyűlésen a napirendbe fel 
nem vett önálló indítványok tétetnek, a 
közgyűlés csak afelett határozhat, v íjjon 
ezek végett rendkívüli közgyűlés egy be- 
lrivandó-e vagy nem.



,K E VE  VÁRA' 1914. február 1.
4. oldal.

Jó

szép 

és

divatos

b ú t o r o k
kaphatók a

Temesvári Butorkészitő Iparo
sok Árucsarnok Szövetkezete áruházaiban.

Skudier-liget és Széchényi-ház. 
Telefon 561. Telefon 561.

Teljes lakásberendezések a legegyszerűbb
től a legdíszesebb kivitelig.

Szállodák, vendéglők és kávéházak beren
dezése.

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

Naptárak
az 1914. évre

m a g y a r

n é m e t

s z e r b

1Ф" és román
nyelven kaphatók az

Oberlduter-féle könyvkeresk.

Kevevára. ( Szent-István tér.)
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M Ü H L E  Á r p á d  I
kertészeti nagytelepéhez @

SS Temesvár. SS Ц
[51

Diszfőárjegyzék ingyen és j=*

A legszebb és legújabb nemes ró- 
zsafácskák gyökerestől kaphatók: 
N i k o l i c s  M i k l ó s ,  melegházi 

virág kereskedésében.

Ezennel van szerencsém, a nagy
érdemű közönség szives tudomására 
hozni, hogy „a Hoffmann szálloda“ 
mellett a Ballán-féle házban

b o r b é l y  Ü z l e t e t
nyitottam.

Szives pártfogást kér 
Reiter János.

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

Bergmann és társa Tetschen a/E cégtől 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolításá
ra és nélkülözhetetlen szer arc és bőr
ápolásra, mit számtalan elísmerőlevéllel 
bizonyíthatunk. Gyógytárakban, Drogé
riákban, Illatszer és fodrász üzletekben 
80 fillérért kapható. Szintúgy páratlan 
hatású női kézápolószer a Bergmann 
„Manera“ liliomkrémje, mely tubusok

ban 70 fillérért mindenütt kapható.

1914 február 7-én
nagy álarcosbál.

;; Rendezi az Amatőr-Egylet. ;;

1914 február 2-án
a Buchner-féle szállodában

H i r d e t é s e k e t

elvállal a hlacléhivaíal.
Nyomatott az Oberlauter-féle könyvnyomdában, Kevevárán.
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