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TÁRSADALMI HETILAP.
M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a  p.  ,, Kiadrth;v;H:il, hová az előfizeté: ck én hirdetcsek is küldendők:

ELŐFIZETÉSI ÁRAK J A K A B F Y  E R N Ő  Db Oberliiuter Róbertné könyvnyomdája, Kevevára.
Helyben egész évr* 1»kor.<i0 f., fel é v ;e 4 kor.80 f., negyed évre 2 kor. 40f . ... -----------
vidékre „ » io korona, „ „ » ко о»«, „ . 2 kor. 60 f rBlBlOS SZerKßSZtÖ! A lap szellemi részét illető köz’einénj'ek „KEVEVÁRA“

— Egyes szám ái a: 20 fillér.— szerkesztőségére intézendők.

Kevevára múlt vasárnapi száma nem jeleni meg !
Nem je lent meg, m ert a múlt héten Kevevára Kevevára közönsége, amely Kevevára bombázását pár

sem volt Kevevárán. A hivatalos Kevevára Alibunárort héttel ez előtt vitéz nyugalommal és lelkes kedélyes
volt, a nem hivatalos pedig szerte a hazában. kedéssel élte végig és amely község állandó ágyűszó

Most szállingózik részietekben haza, járásbíróságunk mellett élve és a bombázás veszélyének állandón ki-
birái még nem érkeztek és mindennap újabb és újabb; téve, menekülésre sohasem gondolt, megfutamodással
régi ism erősöket látunk viszont. csak tévedésből vagy rosszhiszeműen vádolható.

Eredetét, történetét, okát és okozóit a háború ki- Külön elismerés illeti meg Kevevára szerb ajkú
vételes intézkedései közepette ma részletesen fel nem lakosságát, melynek itthon maradt része ezen idő alatt
tárhatjuk, sőt bizonyos tekintetekben az eset tisztázásra a legszebben és testvériesen viselkedett, 
is szorul még. Nem csak rendzavarásnak hire-hamva sem volt,

Feltétlen ígéretet bírunk azonban arra nézve, hogy hanem a távollevők otthon hagyott vagyonának,
annak idején mindezekre a körülm ényekre vonatkozó- jószágának gondozására, etetésére, ita tására is kiter-
lag minden adatot megkapunk és ezekre, mihelyt a jed t szerető figyelmük,
háború érdeke azt többé tiltani nem fogja, részletesen _ _ _
és kimerítően vissza fogunk térni. — — —- ~

Addig is kijelentésével tartozunk annak, hogy

ГГ Л p  Л Nekem meg ukalt Klárikáról. ben engedte, hogy Duci egész közel az
1 A  11 Va a » . Megint szünet. Kint hópihék szállin- arcához hajoljon. . és igen boldognak érez-

__у#__ goztak. Sötétedni kezdett. A szobában ál- te magát.
г % I ló Bösendorfer zongora egyet pattant. Hitelen becsapta a zongorát.

»János Ш . — Szeret zongorázni? kérdezte Klá- — Nem most még nem — szólt tü-
Klára mind ez ideig földre szegezett rit. relő arcát eltakarva két kezével, — még

tekintettel ült egy helyben és hallgatott. — Nagyon. Tud maga is játszani? nem szabad.
Most szólalt meg először. — Igen ! Egymás mellé ültek a kis szalon di-

— Talán a mama játszhatna inkább. Klárika — szólt újra Duci — nagyon ványra és hallgattak.
_ Bravó kis galambom — nevetett kérem játszón valamit. Veresné a konyhába ment ki, a szo-

János úr. Hallja nagyságos asszony mit Halk, illatos, lágy akkordok telték bán keresztül,
mond a kis leánya?0 Hát csak méltóztas- parfümösé a szoba levegőjét. Valami bá- A két úr magára maradt,
sék velünk tartani. jós kis Mozart darab volt, melyet Klári — Te János — szólt az egyik elgon-

Veres még tiltakozni próbált, hogy játszott. Duci közel hajolt hozzá és úgy dolkodva — meg kellene már nézni, hogy
ő asszony néppel nem szeret kártyázni, súgta : mit csinálnak a fiatalok,
meg hogy annak majd az uzsonna után — Nagyon szeretem a zenét, mert — Ugyan hadjad! So se zavarjuk
is kell még nézni . . .  de hiába volt min- az közelebb hozza a . . lelkeket egy- őket!
den. Miután meg igértette a feleségével, máshoz. Szivet akart mondani, de Isten Csendesen mondta rá Veres:
hogy az nem fog csalni, átvonultak az tudja mért lelket mondott. Klári finom — Igazad van. Mi is voltunk fiata-
ebédlőbe, magukra hagyván a fiatalokat, ujacskái erőtlenül siklottak le a billentjük- lók valaha.

Bent már ugyancsak hangosan kont- ről. Alig lehetett hallani mikor azt mondta, A lámpába bámultak mind a ketten
ráztak és rekontráztak, és Klári meg Duci — Én is ezért szeretem. • Veres kezdte a szót.
még mindig szótlanul ültek egymással Veresné kiszólt a/, ebédlőből, — Te János! Nékem csak ez az egy
szembe. ' — Klárika! Miért nem gyujtassz még gyermekem van. Ha férjhez kérik adok

Elsőnek Duci szólóit. lámpát, hisz egész sötét van és nem lát- ! vele kétszázezer korona hozományt . . .
— Már alig vártam, hogy megismer- ! tok. de nem is adom oda akármilyen jött-ment

• n  ! Igen mama, —  mondta Klári jól ne- j koldusnak! Azt tudod ugye, hogy kereszt-
J ‘ __ Nekem sokat beszélt már a bá- veit leányokhoz illően természetesen egész ; apja a hercegprímás.
csiia mamiról. másra gondolva és tovább játszott, miköz- Igen!
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Dolgozzunk és imádkozzunk. H Í R E K  * I csökkentheti sőt életükre is veszedelmessé

Az elbizakodottság vétek, a ceügge- s 'f- Uatonlik^szállitá- szöneuiieü azért"« gyengéd"figyde’inérlj
dés bűn ! Reménykedő lélekkel, benső mély U snlt es ineg g imiiletéremeukezdő- hogy hadha vonuló katonáink iránt érzett
örömmel és mindenek felett a legteljesebb *} * nagyrabecsülésének és szeretőiének éleim!
bizalommal kell nezni a inai napok ese- «ík, í1̂  , , hirekct szerekből, dohány és szivar félékből ‘ és
menyeit, amelyek fegyvereink igaz ügyünk sült es niegbete . ( - más hasonlókból’ álló adományokkal ad
diadalát, nyert csatáit hirdetik és azok ; «zerezm, v;.gy az esetleg ‘oluk 'w.lotl h. kjfejez-st Kato„ , jnk e g ö s i Ä e k  és
felé, akik biggacU megfontolással, műiden f0!rok találni arra, hogy szí- harcképpességének érdekében azonban
eshetőség komoly merlegelesevel vezetik > lneebUnteltessék szigorúan megtiltom, hogy hadba vonuló
véreinket s akiknek szaktudása es szeles i goiuan megbunteuesseK. katonáinkat a közönség köréből bárki a
látóköre az eddigi fényes eredményekkel j Joanovich Sándor kormánybiztos. vasutj állomásokon szeszes italokkal aián-
a legteljesebb mértékben igazolva van. Mi f  S m eA ee M süéáZéSSk dékozza meg cs a rendőrhatóságoknak,
akik a nagy célt itthonmaradt apró mun- ........................ , . . . illetőleg községeknek teszem kötelességük-
kásai vagyunk ama feladatunk figyelembe vannak küszöbön járásunkban. A halai ké , erről a tilalmamról a na-'yközön
vételével, hogy a halas körünkbe artozo legocsmanyabb angyala suhan el Homok- gé t % legélesebb körben azzal a
egyének vezetése, irányítása ezekben az bálványos es Homokos községek felett, kéréssel értesítse, hogy nemcsak helyesen 
időkben kettőzött gonddal es es szorga- ahonnan eddig 79 deliquenst szedtek ospze de nemesen is cselekszik h , p ,n .2n<imií  
lommal különös kötelességünk, ne vezet- a kiürítés ideje alatt elkövetett hazaárulás adoma ai me,ieU ar.ól g T d o sk o S h o g S
tessük magunkat egy ket hírlapi cikk fe - es fosztogatás miatt. . > katonáink minden vasú,i állomáson bövlh
re ertesevel a jövendölések, talalgatasok A vizsgalat meg folyik, ketsegtelen , lpo,VAn , ш  ,
tarka mezejére s ne igyekezzünk egy-egy azonban, hogy többeket lesz kénytelen a vagyg^ koholmenleS" ‘ " ö n ö k k e l
nagy vonásokban jól rosszul megrajzolt hadbirosag akasztofara ítélni, mit legtel- ^
térképre támaszkodva puszta és sem hoz- jebb célszerűségi okokból fognak golyó Heliigyminister.
záérléssel, sem idevágó ismeretekkel nem által foganatosítani. — A vörös .c. bi; esül-1 helybe-
rendelkezve, felesleges kombinációkba bo- =  A lelőtt kém. Sztanojevjcs Lyubo- И fiókja javára 1н ol ..un szerint: agy-
csátkozni. Akik sorsunkat vannak hivatva mir temesszigeti lakost, ki mellékesen esem- nemű - fele adom. , 13ehr Hugó 6;
igazítani most, higyjük el és az eddigi pészkedéssel is foglalkozott, kémkedésen Dr. Szabó Sándo: о u.,., J mos 5;*Nica 
eredmények alapján ismerjük be, hogy érte c hó 14-én a temesszigeti csendőrség. Péter 2; Szakácsié i, :. A. je;zés 1; Sau- 
hiven és jól teljesitik kötelességeiket. S a Este 10 órakor a temesszigeti sziget erland Jáuosné 4; w : n Fe.enciié 2;
mi feladatunk nem az, hogy azokat műn- és a Szerbiában fekvő Koézlolácz közötti Prandell György 2, ,v M .,osné 2; Hoff- 
kájának jelentőseget és fontos voltát akár eliszaposodott és a mostani alacsony maiin Henrik 6; Kon; uuc 7; A. T. jel- 
a túlértékelés szemüvegével nézve magunk vízállás mellett könnyen járható szűk zés 7; Raukov Szuv. nemű. Egyéb
és mások előtt hamis színekben csillog- Duna ágon jött gyalog lucskosan. a vöröskereszt c i .i oigáló dolgokkal
tassuk, akár a inegindokolatlan és s in- Csendőreink már várták és megállás- szolgált drb. szánt szerűn: a vüröskereszl-
mivel nemigazolt pesszimizmus homályos ra szólütván fel, futásnak eredt. egylet fiókja 333 В -hr Hugó 5*
lapjával a mások bizó lelkére rávetitsük, Az erdős tájékon, sötét estében Schibelka Matyá 2, át á /  Jenő 24; Wei-
bogy abban is, ideig óráig fekete foltot majdnem sikerült elmenekülnie, mert a Heh Ferencné 1, Balázsue il* Dr.
hagyjon. Ha szeretteink a csatamezükén fák között csendőreink ismételten ered- Leides Illés 2; P ,ui Janosné 12; Köpő
ontanak vért és verejtéket értünk, meg- ménylelenüi lőttek ufána, de maguk is a Alajosné 5; Kuli iV,ui. o; Raukov Szava
feszitett buzgalommal igyekezzünk mi itt- futó után vetve magukat, végre lelőtték. 3; Stója Lyubica . ;°LMmi Maria 2; Tamás
hon maradottak helyt áilani kötelességeink =  GÖ31/1914 B. M. ein. számú kör- főhadnagyné 1 vcr v .... /.nai. Alulírott kezei-
buzgó teljesítésében. A háború nem csak rendelet,. Lélekemelő az a lelkesedés, hez a vörös kér- helybeli íiök a javá- 
ágyúdörgesből és fegyverropogásból áll, amellyel a nemzeti becsület védelmében ra befolyt péír beii a do ma* n у okJ Török 
hanem a benne lekötött erők miatt na- kényszeritett háborút az egész ország Gyuláné 2 K, kevevarai r. kaih hitközség 
gyón sok hiány, hézag marad mindenütt, közhangulata fogadta., Ennek a lelkesedés- 100 K. Kanyó 2 K. Tamás főhad-
Ezeket próbáljuk meg mi betölteni, pótol- nek a következménye, bogy a harcba nagyné 100 K. Fridrieh János 10 К Gei- 
ni, s a tehetség ezer fajával sietni oda, vonuló katonáink iránt szinte elemi erővel ger Antal 10 K. Dinusz Andrásáé *20 к" 
ahol segíteni tudunk és ahol segíteni és nyilatkozik meg országszerte a közönség Pavlovics Jánosné és fia 20 К összesen 
dolgozni hivatva vagyunk. Ezt a kort, a szeretete, a mikor ezeket a vasúti állom i- 264 K. Köszönetéi mond a szives adom! 
melyikben élünk nem mi vagyunk hivatva sokon — immár heteken át — nap-nap nyolcért a vöröskereszt helybeli fiókb 
bírálat alá venni s ennek eseményeit ne után elhalmozza gyöngédségének minden vében Wenner Miklós Gondnok J 
mi kritizáljuk, hanem a jövő, de annak jeleivel, amely katonáinkra egyenesen _  f , . \
nagyitó üvege minket is meg fog figyelni ártalmas. Az adományok közt ugyanis dull 0.vvl!b̂ ‘ » *i ‘'i va‘. c,,men ,ne£in- 
s az ítéletet szövegező mi tőlünk is szá- nem kis szerepe van a szeszes "italok eredményiért pí i и'*? aranylag széP 
mpnkéri szigorúan, hogy azalatt, mig ka- minden fajának, amelyet a közönség körülménvi iLr .m ? Í • u J .vev<T azon 
tornáink értünk verekedtek, mi itthonma- bőségesen juttat átvonuló harcosainknak в7Пьг.;п,;, >, 110&z _ állandó hadi színtérről 
radtak, mivel segítettük, szolgáltuk őket és a melyek azok iránt a nyári hőség kül lo ,.tí'.ose^^ polgárságunk
és hazánkat. S vigyázzunk, nehogy a kér- okozta szomjúságukban részint önfeledt V 1 П(Ьеп hölgyeink vannak távol,
désre csak ezt a feleletet tudjuk adni: a lelkesüUségükben kellő mértékben túl T eilGékiil szolgáló vasgyűrűk
szájunkkal, az elbizakodott fel sem vévé- fogyasztanak is. A szeszes italok sokféle- 1 em es váron már kiosztásra kerültek, 
sünkkel, vagy a csüggedt, elernyedt lel- sége és azok élvezete aztán nemcsak múló na , n 5, ';s nemsokára sorra kerülnek és 
künkkel tettünk, végeztünk akkor mindent, káblulságot, hanem számos esetben huza- azolci’ü‘ bzek-res Dezsőszolgabiránk gond. 
amikor a száz csatában előlhaladó, golyók mosabb ideig tartó rosszullétét is okoz Az egyszerűségükben is tetszetős
ezrétől megszagglatott százlót emelték a és még a legenyhébb esetekben is hosszú vasgyűrük „Pro pátria. 1914.“ bevéséssel 
többiek, s amikor nekünk is az lett volna ; időre gyöngít a szervezet ellentálló | ,iat Különféle nagyságban lesznek kioszt- 
a szent hivatásunk, hogy a kötelesség lo- | képességét és szívósságát, gyakran azon- i va> melyek közzül minden adakozó a 
bogóját vigyük a jól teljesíted munka me- ban makacs gyomorbajoknak sőt már I neki m  nagyságú gyűrűt választhatja, 
zejen előre a diadalig! j ^ b  esetben végzetes balesetekhez vált ! Ajánljuk, közönségünknek, hogy a

Dolgozzunk szorgalmasan, mert most I okozojava. A nagy közönség egyes tagjai | gyáruk megválasztásánál a szükségesnél 
minden perc kétszeresen drága s a lel- ~  c;lIPan saját szerény mennyiségű s valamivel nagyobb gyűrűt válasszanak 
künk a pihenés peiczeiben röpüljön fel ! Küonianj'okra gondolva elfelejtik, hogy azért, hogy az nemes érccel kibélelhető 
az áhitat és bizalom szárnyain ahez, aki- I szazan ezren a napnak minden legyen, inert e nélkül a vas rozsdásodá-
nek kezében van minden nemzeb’ek sor- oi’njaoan, nasonk) adományokkal áraszt- sa miatt viselésre nem alkalmas már пе
ка, hogy meghallgatva imáinkat adjon jobb i ] . c e katonáinkat, akik ékként állandóan óig ezen gyűrűk az idők folyásával min- 
és vigabb jövendői: annak a népnek, aki ki,vannak teve a sokféle szesz élvezeté- Még emelkedő értékű kedves emlékei lesz- 
az igaz ügyért az ő nevében indult a vei jaro veszedelemnek.- a nemeslelkü пока jelenlegfolyó legnagyobb viláírínsánMb’ 
harcba s amelynek fiai kötelességük 4 a Г Т . ,eheí hogy Becses figyehnébeljáidiuk^
csatáink mezéjén és itthon is igazán tel- .ika atlanul — ily veszedelemnek zönségüuknek horv p/t*n , .,rf , ko
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