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Kiadóhirata', hová az előfizetések és hirdetések is kU'dendök: 
O b e r l ä u t e r  R ó b e r t n é  könyvnyomdája, Kevevára.

A lap sze'lemi részét illető közlemények „KEVEVÁRA“ 
szerkesztőségére intézendők.

A háborúért.
Lelkesedik mindenki; de nem 

csak lelkesedik, hanem tesz-vess, 
dolgozik, igyekszik lelkesen módjá
hoz és tehetségéhez mérten; és min
den boldog, asszony-ember egyaránt, 
aki utat és módot talál arra, hogy 
tegyen valamit — a háborúért.

Lelki szükséglet ez ma, mely 
mindenkinek szivéből fakad, meg
könnyebbülést, örömet okoz, kigyult 
szemmel lelki gyönyörűséget érez 
mindenki, aki tehet valamit — a há
borúért. —

Pedig tenni mindenkinek lehet 
és a lelkesedés leleményessé tesz 
mindenkit, hogy megtalálja az általa 
is elérhető módját annak, hasznossá 
válani — a háborúért.

Panasz nélkül teljesít lakossá
gunk csodálatos fuvarteljesitménye- 
ket. 2 és fél óra alatt kiszállított 1000 
köbméter homok és kavicsanyagot 
utaink varázsütésre való helyre állí
tására.

Öregek-ifjak, deákságunk önként 
és büszkén ragadott csákányt, ásót

az utak egyengetésére.
Megszokott látvány az asszony

kocsis, ki katonai fuvarozásokat tel
jesit.

Az ütközetből hazatérő hősöket 
utcák hoszan virágesővel fogadja la
kóságunk az elesetteket virággal bo
rítja.

Közlelkesedés első elesett vité
zünk temetésénél külön területet kö
vetelt ki a temetőben megdicsőült 
fiainknak, hogy oda vallás és nem
zetiségi különbség nélkül - büszkén 
temetvén el harcos fiait, azt méltó 
emlékkel ellátva örök búcsú járó 
helyévé tehesse a mindeneket egybe 
forrasztó honszeretetnek.

Akcióba lépett? Vörös - Kereszt 
egyesületünk, lelkesen jelentkeztek 
ápolóhölgyeink. Megalakult a hábo
rúba vonultak hátramaradottad segé
lyező egyesület.

A hősök emlékét megörökítő 
bizottságunk, alkalmi koszorúra gyúj
tott és minden lelkes gondolat támo
gatókra talál, melyekben mindenki 
tehetségéhez mérten tud érvényesülni.

Ez az általános mindent egybe

forrasztó érzés végeredményében meg
érlelte azt a vezérgondolatot, hogy 
mind ez egy célt szolgál a hazáért 
és a haza életszükségletét képező — 
háborúért történik. —

Ezen érzéstől áthatva megszűn
tek a választófalak, hogy a különfé
le célzattal megindult társadalmi ak
ciók között és ma a nagy közös cél
ért közösen dolgozik társadalmunk 
minden tagja.

Mindenki tagjának érzi magát 
Vörös - Kereszt egyesületünknek és 
támogatja tehetsége szerint, viszont 
Vörös - Kereszt egyesületünk rendel
kezésére álló vagyonának lényeges 
részét engedte ál a hadbavonultak 
hátramaradottainuL segélyezésére^

Ezen lelkes célnak szolgálatában 
állunk mi is, mikor közönségünknek 
figyelmét felhívjuk arra, hogy mi 
módon válhatik szent ügyünk javára.

A sebesültek ápolása és jobb 
élelmezése érdekében minden család
anya minden honleányuk módját 
ejtheti annak, hogy a már meglevő 
befőzött gyümölcs készletét a jelen
legi idény felhasználásával kiegészíti

két.
De magának Revének is, 400 oka 

méhviasznak a cs. kamara részére történt 
beszállításáért teljes vám és adómentes
séget adományozott. Zsigmoadnak 1428 -iki 
adománylevele.

Az 1433 - iki országgyűlés 30 - ik 
cikke szerint Reve vármegye köteles volt 
100 lovast kiállítani. 1439-ben Murad 
130.000 főnyi sereggel átkelve a Dunán 
Revét ostromolja. Az elmenekült lakosság 
egy része Csepel szigetére költözött s a 
mai Ráczkevét alapították. 1. Ulászló ki
rály 1440-ben kelt leveleiben maga be
széli el Reve szomorú végzetét. 1441 - ben 
Izsák szendrői bég portyázó csapatai pusz- 
titnak Revén. A lakosságot kifosztogatva 
dús zsákmánnyal térnek haza. 1445-ben 
Reve a Szörényi bánsághoz tartozik. 1453- 
ban az elmenekült lakosság egy része 
visszaérkezik és visszahelyeztetnek javaik
ba. 1454 aug. 10-én Hunyadi János Re
ve mellett tábori iü, itt bevárván csapa
tait szept. 29 - én átkel a Dunán s Mora
va mentén Rrusevác felé nyomul. 1455- 
ben V. László megerősíti a várat 1458 - 
ban Mátyás.

Rét év múlva megint itt találjuk 
Hunyadi Jánost; jul. 3-án 1456 - ban érke-
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Kevevára és környékének 
története.

IV.
1316-18 évekbe esik Revevármegye 

öderes szervezése. A vármegye a mai 
vontál déli részét foglalta el. Del tele 
Dunáig terjedt észak felé a ma,\ 
bra, Ranak, Bóka, Módos, Tórák, i ár
ny, délnyugatra a Bega meneten, Also- 
ebe, Felsőittebe, Törcsudvarnak es Be- 
szentgyörgy helységek nyugat felöl a 
mes folyó határolták. A varmegye szek- 
lye, Reve (Revi Rövi) A varmegyek 
zül Revevármegye szenvedett legtöbbet.

Dunamentén akkoriban három őrsig 
U- Reve, Dubovác és Tornyistya. Dubo- 
c váráról csak két adatunk van eddig; 
ry 1323 - ban kelt oklevél említi a doni- 
’i (dubováci) várnagyot a 1437 táján 
lt vár Összeírásában található a Xlv.
V. századokban a kincstári homokpusz- 
ban a Makszond mezeje terült el. hz 
öböl egyetlen egy falut sem lehet fel 
iezni. 1385 - ben mint termékeny es la

kott teiü'et szerepel egy oklevélben. Ré- 
sőbb Zsigmond király Fruzsin bolgár feje
delemnek adományozza. IV. László is 
meofordul Revén, hol egy oklevele kelt 
1286 au r. 14.

1382- ben és 1400-ban kelt okleve
lek már említik a kévéi várnagyot. 1390- 
ben Golubac (Galambócz) elfoglalása után 
törökök pusztitr.ak. Zsigmond belátván e 
véghely fontosságát, 1392-ben Reve már 
kir. város felmenti a város lakóit vám és 
harmincad aló!. 1392 - ben hús vét táján 
általános felkelésre bírja a délvidéket

Reve váránál foglal állást Bajazid 
ellen, de ez visszavonul nem tudván a 
magyar sereg átkelését megakadályozni. 
Ez időtől fogva Reve folyvást nyer fon
tosságán. 1412 - ben Zsigmond Revének 
két szomszédos pusztát adományoz. Bál- 

I ványost és Szkronovecret.
1412 év táján sok szerb család a 

törökök üldöztetése elöl magyar földre 
menekült. A már itt levő szerbek, hűsé
ges szolgálataikért egy részét Csepelszi- 
geten a Szent Ávrám földet adományozta 
nekik. A telepesek ez uj földet, a régi 
városuk emlékére „epucku Robiin ‘-nak j 
Ráckevénak nevezték el. Zsigmond sza- I 
mos kiváltsággal ruházta fel a ráckevei
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és azt ezen nemes cél szolgálatára 
bocsájtja a női lélek bájos megnyi- 
latkozásaképen. Az ily célú adomá
nyok a Vörös-Kereszt egyesület ren
delkezésére Lekics Illés dr. ügyvéd 
úrnál adandók át, ki azoknak elhe
lyezéséről és megóvására megfelelő 
helyiséget bocsájtott rendelkezésre.

Az adományok nyilvánosan nyer
nek lapunkban elösmerést és nyug
tázást.

Nemes gondolat és az arra hi
vatottaknak megfontolására ajánljuk 
azt családi körükben vállaljanak se
besült betegeket ápolásra, kik a sze
rető otthon melegét és gondosságát 
sem nélkülözve háláson fognak meg
emlékezni a szerető haza nevében 
nyújtott gondozásért.

Akik erre éreznek hivatottságot 
jelentsék be hajlandóságukat közsé
günk elöljáróságánál.

Az anyagiakban szükölködők ke
reső képességének előre mozdítására 
felkérünk mindenkit egész járásunk 
területén, hogy a nála mutatkozó 
munkaalkalmakat akár férfi, akár női 
munkásszükségletét, legyen az házi, 
vagy küíső munka, fuvar vagy kézi 
munka, Kevevára község elöljárósá
gánál jelentse be mindenünnen, hogy 
igy is módunkban legyen a kopog
tató szükséggel megküzdeni. Járásunk 
minden jegyzőjét megkérjük, hogy 
sok nemes és buzgó tevékenysége 
mellett figyelme erre is terjedjen ki, 
terjessze és közölje saját körében 
mindazokkal, kiket arra hivatottak
nak ismer.

Adjon az Ég áldást hazánkra, 
mindnyájunkra és lelkes tevékeny
ségünkre — a háborúért. J.

zik Revére, hová hadai egyrészét rendel
te s innét elvonul Péterváradra. 1458-ban 
a szerbek kezébe kerül, Mátyás visszave
szi, 1459 - ben Szilágyi megerősiti: Egy 
ideig Hunyadi János kormányzó özvegye 
birta Revét, Mátyás király pedig 1458-ban 
s utóbb többször is megerősitette s meg
újította V. László szabadalmait, hogy a 
lakosságot a veszélyeztetett dunai határ
vonalon együtt tartsa s Reve erősségét 
biztosítsa.

A Hunyadi - ház egyáltalán nagy jól- 
tevője volt Reve városának; és Hunyadi 
János igen gyakran és huzamosabban 
tartózkodott Reve várában, midőn dicső 
hadjáratait folylatla a törökök ellen.

Több levele a nemzethez és szászok
hoz intézett felhívásai keltek Reve várá
ból, mely azonban végre egészen a ma
gyarok védelmére szorult, mert a szerb 
lakosság, főleg Brankovies György desz- 
pota beköltözése után részint csepelszige- 
ti rokonaihoz távozott, részint a deszpota 
birtokain telepedett le s tudvalevőleg a 
Hunyadi - ház ellen foglalt állást. Hunya
di János halála után S Jlágyi Mihály lett 
az ország kormányzója. A török veszede
lemmel szemben megerősítvén Reve varát 
1460-ban az ide közel eső dombói rne-

Vitéz Metzger Ferencz.
Ugyan sejtette - e szerető jó anyád, 

mikor ölében ringatott. Ugyan gondoltad-e 
mikor legmerészebb ifjú álmaidat szőtted, 
számitottál-e rá, mikor ifjú hitvesedtől 
utolsó csókkal elváltál, hogy ünnepelt 
hőse soha el nem felejtett dicsősége leszel. 
Te is a nemzetek ama nagy tusájának, 
melynél nagyobb nem volt mióta a világ.

Sejtetted-e, hogy siradhoz fog kijár
ni időtlen időkig, ami vegyes nyelvű kö
zönségünk, hogy a Te szellemed egybe
forrassza őket a haza szeretetében, - és 
áldják emléked.

Nem sejtetted Te ezt még akkor 
sem, mikor önként vállalkoztál éltedet 
áldozni honszeretednek.

Nem a dicsőségvágy, csak hű szived 
sugallata vezérelt és ez a hűség hozott 
Reád dicsőséget és tette utadat diadalme
netté a halhatatlanságba.

Moratorium.
A m. kir. belügyminisztérium a há

ború esetére szóló kivételes intézkedések
ről alkotott 1912 évi 63 tcz. 16 §.-ában 
nyert felhatalmazás alapján a következő
ket rendeli.

1 §•Váltón, csekken, kereskedelmi utal
ványon, kereskedelmi ügyleten, vagy bár
mely más magánjogi ügyleten alapuló 
olyan kötelezettségek teljesítésére, amelyek 
1914 évi augusztus hónap 1 - ső napja 
e'ött keletkeztek és már lejártak vagy 
1914 évi augusztus hónap 14 - ik napjáig 
bezárólag járnak le, 14 napi halasztás 
engedélyeztetik oly módon, hogy e halasz
tás idejét a lejárattól és ha a kötelezett
ség már 1914 évi aug. hónap első napja 
előtt járt le, 1914 évi aug. hónap első 
napjától kell számítani; e halasztás ideje 
alatt az első bekezdés alá eső váltót, 
csekket és kereskedelmi utalványt bemu
tatni és azokra nézve óvást felvétetni nem 
lehet, az ennek ellenére történt bemuta
tás és óvásfelvétel hatálytalan olyan kö
telezettségek tekintetében, amelyek után 
kikötés alapján vagy törvénynél fogva

zőségen ütötte föl táborát.
1459 - ben Brankovics István György 

megvakitott fi i a török elöl menekülve, 
társaival Revén pihen. 1463 május 1 - én 
Ali bég Reve mellett átkelve a Dunán 
Temesvárra vonul. 1459-ben kénytelen 
Mátyás király, e lassanként elnéptelenedett 
várost, szerbekkel újra betelepíteni. 5 
egyáltalában, az eddig alig foglalkozott 
Revével, e városka nagyobb gondot kezd 
fordítani. Ez nemsokára megindítja, hogy 
1476-ban Revét újra megerősiti s helyre 
hozatja. Az 1478 - iki országgyűlés határo
zatára a vár teljesen megerősittotik. 1481- 
ben Iszkender basa óriási pusztítást visz 
itt végbe. Ennek következtében Rinizsi 
az egész várost, még abban az évben, 
erős palánkokkal veszi körül. 1494 év 
január havában Reve mellett átkel a be
fagyott Dunán. 1510 körül fontos keres
kedelmi város ahol sz'unos s'.erb és török 
kereskedő fordul meg. Ulászló alatt 300 
arany fői intőt jövedelmez. 1510-11-ben 
pestis dühöng, mely e környék lakóit bor
zasztóan megtizedelte. Majd 3 évre rá 
1514-ben a Dozsa-féle paraszt lázadásnak 
itt is hívei akadnak, melynek 4 havi tar
talma alatt 60.100 ember vesztette életét.

1523 aug. 6-án II. hajós is msgfor-

kamat jár; kamatot a halasztás idejére 
is lehet számítani.

2 §•
Az első §.-ban meghatározott idő 

az ott említett követelések tekintetében 
sem az elévülés idejében, sem a jogok 
érvényesítésére megszabott más határidő
be nem számítható be, az első §.-ban 
meghatározott idő eltelte után tovább 
folyó elévülés tizennégy napról rövidebb 
idő alatt nem fejeződik be.

3 §.
A jelen rendeletben engedélyezett 

halasztás nem terjed ki:
1. ) a betéti üzlettel foglalkozó inté

zeteknél betéti könyvre vagy folyószám
lára elhelyezett betétekre (200) kétszáz 
kor. erejéig.

2. ) lakás, egyéb helyiség vagy ingó 
dolog bérletéből eredő követelésekre, ki
véve, ha a kötelezett fél katonai szolgá
latod teljesít vagy a katonai szolgálatot 
teljesítő egyénekkel egy tekintet alá esik;

3. ) szolgálati szerződésektől ered kö
vetelésekre, ideértve a mezőgazdasági vagy 
ipari munka viszonyból eredő követelé
seket is;

4. ) tartási, ellátási és életjáradéki 
követelésekre;

5. ) állami és államilag biztosított 
adósságok kamataira, tőketörlesztési rész
leteire és járadékaira;

6. ) azokra a követelésekre, amelye
ket a minisztérium külön rendelettel jelöl 
meg.

Revevára, 1914 augusztus hó 2.-án 
Fábry Géza 
főszolgabíró.

HÍREK.
/ = A háborúba vonultak hátramara- 

dottainak segélyezésére megindult aktió 
egyik lélekemelő epizódja játszódott le a 
kevevárai Casinóban, hol megjelent Szrdics 
János gályái gör. kel. szejb. lelkész és 
azon kijelentéssel, hogy О a háborúba 
vonult Franki Sándor dr. ügyvéddel szem
ben egy fogadást vesztett, melynek ősz.

dúl Revén. Reve vármegye, mint megye 
nem érte meg a mohácsi vészt. Bár a 
vár fennállott, de a XV. - ik századtól 
kezdve, nem megye székhely többé. Mint 
vármegye mikor szűnt meg nem állapít
ható meg.

Főispánjainak névsora Thalloczy 
Frankkal végződik (1432) kétségtelen hogy 
Reve vármegye mint törvényhatóság már 
1498 elölt megszűnt létezni. Az 1498 orsz. 
gy. XVI. t. c. épen ügy mint, az 1552 
orsz. gy. XXII. t. c. már nem sorolják fel. 
Midőn 1779-ben Temes és Torontál vm. 
történeti joga feléledt, a régi Reve vm. 
egész területe katonai uralom alatt állt. 
Csak a kato .ai határőrvidék feloszlása 
után került vissz i Magyarországhoz. Mi
kor veszett el Reve vára máig sem tud
ják. Pesty Frigyes azt, hiszi, hogy a vár 
és a város sorsa 1551 - ben dőlt el, mikor 
a török beglerbég roppant seregével át
kelt a Dunán és a kisebb magyar várme
gyéket sorra hatalmába kerítette. A török 
mindjobban fenhatóságra jut, s Temesv ár
nak 1552 június 30-án történt bevételi 
után az egész bánság török iga alá kerül. 
A temesvári basa a végvárakat bégekkel 
ural tatja, kik zsarnoki módon bánnák a 
leigazolt néppé1. És szomorú helyzet,
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szegét teljesíteni már inldjábaa пзш volt 
a háborús állapotokra való tekintettel 
Franki dr. távo’léléhen is teljesíteni kí
vánja és ezen fogadá \ összegéi 200 Kor. 
a fenti s gélyező t'Iciíó rendelkezésére 
átadta. Hál san nyugtázzuk és fejezzük 
ki elismerésünket ezen helyen is e szépen 
átgondolt nemes cs hazafias cselekedetért 
de hálásan emlékezz! n e meg ez alkalom
má! távolban küzdő Franki Sándor dr.-ról 
is, adjon az Ég nekierőt, egészséget és 
dicsőséget.

=  Metzger Feren z sirkoszorujára 
a következők adatoktak: Fábry G. Cser
mák V. Lekics I. Eagler L. Wcnner M. 
Pauli J. Graf J. Brock I. Regius E. Korom, 
Hoffmann F. Petry Zs. Jakabfy E. Szrdics 
F. Fábry E. Szekeres D. Almásy A. Bun- 
da-né Oberläuter Robert - né pedig a szal- 
lagok felírását ingyen teljesítette. A szük
séges összeg oly hirtelen gyűlt össze, hogy 
a további adakozásokat be kellet szüntet
nünk. Bár sokaknak esett nehezükre, hogy 
az adakozáshoz már hozzá nem járulhat
tak, de ez a hozzájárulás már céltalané lett 
volna. Midőn nemes törekvésükért köszö
netét mondunk, arra kérjük őket, hogy az 
itt elmaradt adományaikat juttassák a se
gély akció számára.

Az egyik koszorú Kevevára közön
sége nevén Fábry Géza főszolgabiránk 
tőle már megszokott klassikns szép be
széd kíséretében helyezte a ravatalra.

Csodaszép élővirág koszorút helyezte 
el a többi tömérdek virágadomány között 
a „Kevevárai Leányok“ nevében özv. Ste- 
fánovicsné gardirozása mellett Deszpinits 
Xénia, Klein Tutus és Györgyike, Stefá- 
novics Mára és Illus úrleányok.

Rendelet.
1. Minden korcsma mulatóhely este 

8 órától, reggeli 4 óráig zárva tartandó.
2. Mindennemű csoportosulás, gyü

lekezés úgy az utcán, nyilvános helyeken, 
mint a magánházakban szigorúan tilos.

3. A községben este 9 órától, reg
geli 3 óráig mindenkinek lakóházában 
kell tartózkodnia. Ezen időben az utcákon 
járni senkinek sem szabad.

Ha kivételesen mégis valakinek 
szüksége van ily időben az utcán járni,

mely 166 évig tartott, mely idő alatt min
den tönkre ment s a népet a kétségbee
séstől az 1718 jut 21 -én kötött passaro- 
viczi béke mentette meg. Az 1699 - iki 
karloviczi békében kénytelen volt II. Mus
tafa kit Savoyai Jenő Zenta mellett 1697 
szept. 11.-én tönkre vert, Magyarország
ról és Erdélyről lemondani. Achmed pe
dig a passaroviczi békében kénytelen 
volt Bánságról és Belgrádról is lemonda
ni. Ez időszakba esik a délvidék lakos
ságára fontos nagy szerb bevándorlás.
E bevándorlásnak köszönjük, hogy  ̂ sole 
pusztulófélben levő község újra feléledt, 
uj erőt nyert és megmenekült a végelpusz
tulástól. Az 1690 - ilc évben ca 36-40000 
szerb család Crmojevics Arsen ipeki pat- ! 
riarcha vezetése alatt bebocsátást kérnek | 
I. Leopold országaiba hogy ezt az uj ha
zát azután a török ellen segítség megvé- 
delmezni. A borosjenői szeH) püspököt 
Diakovics Szaiást küldik a Császárhoz 
ki aug. 21.-én megadja nekik az enge
délyt sok más kiváltsággal együtt. Még 
ugyanazon évben átkelnek a Dunán Belg
rádiul, hol azután csoportokba oszolva 
elindulnak az őrs. ág részeibe.

Különösen Arad, Szeged, Nagyvarad, 
Pécs, Mohács, Székesfehéivár, Esztergom,

úgy tartozik arra a  ̂elöljáróságtól írásbeli I 
igazolványt kérni, mely igazolványban ! 
pontosan feltüntetendő, hogy mily időtar- ! 
tanira szól, de ezen engedéllyel rendel- ! 
kezük csakis kézilámpával járhatnak.

A községi 1 hatósági személyek 
részére az elöljáróság egy állandó érvé
nyű igazolványt állítson ki, melyet mindig 
magukkal kell viselniük este 9 órán túl 
szintén házilámpással kell járniok.

A szolgaidról hivatalhoz tartozó 
tisztviselők a vármegye szineit ( kék és 
fehér) viselő karszallaggal és a főszolga
bíró által kiállított igazolvánnyal fogják 
magukat igazolni, ha a járásban megjelen
nek.

4. A községből akár vasúton, akár 
kocsin, lóháton, gyalog vagy bármely 
más utón való elutazás rendőrhatósági 
engedélyhez van kötve. Az engedélyt 
díjmentesen az elöljáróság köteles kiállí
tani. Engedély csakis teljesen megbízható 
egyéneknek állítható ki. Az engedélyben 
feltüntetendő, hogy hova utazik és mikor 
tér vissza, azon község lakosságainak, 
akik állandóan érintkezésbe vannak 
Temesvár, Versecz és Fehértemplom 
város piaczával, ha az illető egyének 
megbízhatók, állandó érvényű engedély 
állítható ki arra, hogy oda és vissza 
utazhatnak.

Az engedélyekről nyilvántartás 
vezetendő és az engedély a nyilvántartás 
sorszámát kapja. j

Külön nyilvántartás vezetendő ezen 
rendeletem 3 és 4 pontjában megjelölt 
engedélyekről.

5. Idegenből a községbe érkezők 
kötelesek azonnal személyesen a községi 
jegyző uraknál jelentkezni, akik kellő 
igazolás után a községben való tartózko
dásra igazolványt kiállítani kötelesek.

Ilyen igazolvány nélkül bárkit is 
befogadni és elszállásolni szigorúan tilos.

Külföldiek a községekben csakis a 
főszolgabíró, illetve a határrendörség 
engedélye alapján tartózkodhatnak.

6. Ha idegen í* községben rendőr- 
hatósági engedely nélkül akárhol is meg
szállni akarna, úgy az illető házigazda 
köteles az illetőt »a rendőrhatóságnak

Komárom, Győr, Buda, Eger, Szt. András 
stb. községekbe s városokba. Ez időben 
vándorolnak be, délvidék történetében 
nagy szerepet játszó Brankovicsok is.
E tanulmány megírásához használt kút

fők :
Krones : Geschichte Österreichs,
Rebels : Kriegsgeschichte der Österreicher, 
Gindely: Alig. Geschichte der Ost Ung. 
Monarchie,
Marcali: Világtörténelem,
Ribáry: Világtörténelem,
Acsídy: Magyar birodalom története, 
Anonymus: Béla király névtelen jegyző
jének könyve,

I Pesty: Eltűnt régi vármegyék,
I Radonics: Gf. Györgye В ankovics izabra- 
, ni despot srbski u Budimni,

Kalay: Istorija srhskoga naroda, 
Guilleanne: Traján császár dák háborúi,

! Thierry: Attila u seine Nachfolger 
Salamon: Hol volt Attila főszárása?

Vége.

azonnal feljelenteni.
Ezen rendelkezésem azonnal kihir

detendő és pontosan betartandó.
A m. kir. csendőrörsöket felhívom, 

hogy ezen rendeletem végrehajtását 
ellenőrizzék, az ellen vétőket hozzám 
feljelentsék, szükséghez képest a főszolga- 
birákhoz előállitsák.

7. Közhírré teendő továbbá, hogy 
a katonai őrök egyszeri felszólításának 
mindenki feltétlenül tegyen eleget, mert 
azok csak azonnal fegyve.t fognak hasz
nálni.

8. A fegyvertartási szabályrendeletet 
ezennel hatályon kívül helyezem. Azonnal 
közhírré teendő, hogy az összes fegyverek 
akár van azokra tartási engedély, akár 
nem, a közhirrétételtől számítandó 48 
órán belül az elöljárósághoz beszolgálta- 
tandók, o't azok jegyzékbe foglalandók a 
tuljajdonos nevét feltüntető czédulával 
ellátandók és újabb 48 óra alatt a főszol
gabíró által kijelölendő csendörörshöz 
beszállitandók és ott őrizet alá veendők. 
A főszolgabirákat felhatalmazom, hogy 
különös méltánylást érdemlő esetekben 
saját felelősségükre teljesen megbízható 
egyéneket fegyvereik birtokában meghagy
ják, azoknak jelen rendeletemre való 
hivatkozással a fegyvertartási engedélyt 
állítsanak ki és erről jegyzéket fektessenek 
fel. A fegyver elárusitással foglalkozó 
egyének szintén kötelesek a náluk levő 
összes fegyvereket beszolgáltatni joguk
ban áll ezeket egy ládában lezár
va és pecsétjükkel ellátva elhelyezni.

Puskaport és lőszereket az illetők 
csakis azon egyéneknek árusíthatnak, 
akik az újonnan kiál'.Uott fegyvertartási 
engedélyt felmutatni képesek és kik 
azonfelül a járási főszolgabíró által látta- 
mozott oly hatósági bizonylatot mutatnak 
fel, melyen külön ki van tüntetve a 
bevásárlaudó lőszer mennyisége.

Azon egyének részére, kik fegyver- 
tartási engedéllyel nem bírva, titokban 
mégis tartottak fegyvert, amnestiát adok 
ér amennyiben a fegyvereket adott határ
időn belül beszállítják, az eddigi kihágás
ért nem büntetendők.

A csendörséget utasítom, hogy a 
fegyvertartások tekintetben a legszigorúbb 
ellenőrzést gyakorolja. Magától értetődik, 
hogy azok, kik eddig is hivatalos minő
ségüknél fogva fegyvert viselhettek (cső
szök, erdővédek stb.) azoknak birtokában 
meghagyandók.

A szolgabiróságnál ezen rendelkezé
sek alapján uj fegyvertartási nyilvántar
tás feklendő fel és a jegyző urak javas
latai alapján régi nyilvántartásból kifeje- 
zendők azon teljesen' megbízható egyének 
akiknek birtokában sajat felelőségemre 
fegyvereiket meg fogom hagyni s felszó
lít andók, hogy uj fegyvertartási enge
délyért jelentkezzenek vagy folyamodjanak.

A csendörség áltat már beszedett 
fegyverek ezen rendelet alapján a közsé
gi jegyző ur által jegyzékbe foglalandók. 
Székely kévén a fegyvereket a csendörség 
a községházán helyezheti el. A fegyver
kereskedőktől a fegyverek szintén bevo
nandók. A községi elöljáróságot felhívom 
heg/ az előirt nyilvántartásokat azonnal 
fektessék fel s azokat lelkiismeretes pon
tossággal vezessék, az igazolványok kiál
lításánál pedig a legnagyobb körültekin
téssel járjanak el.

Kevevára, 1914 augusztus hó 2.-án 
Fábry Géza 
főszolgabíró.
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Bővebbet Schenzinger Károlynál 693 hsz. kaphatók Kevevára. e lv á lla l!  8  H Ü a ííö M v a la l.

Ш  \  M  \ " pormentesi tő seprűanyag kiváló minőségénél
i -Ж  ä  SJLV U k J  fogya nem szoru| reklárara) m ert 100000

ember meggyőződhetett arról, hogy ez az egyedüli pormentesitő, mely megvédi egészségünket mindennemű 
bacillusoktól, áruinkat és bútorainkat a portól — „ШАНА” seprűanyagtól a padló sem piszkos, sem 
zsíros nem lesz, ellenkezőleg minden padló eredeti uj színét kapja. — Vigyázzunk a „DIAIJA” névre 

mert minden más - silány utánzat. Kapható a helybeli elárusítónál:
Embacher Viktor cégnél. *“#jß

Nyomatott az Oberlauter-félc könyvnyomdában, Kevevárán.
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