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Д  p o lg á r i  ÖrSCreg. clás kényszeritette a békés nemzetet minden ágának gyorsan és kifogás-
azon háború iszonyaiba, amelytől talanul kell működnie. Sok tekintet- 

Andráesy Gyula gróf cikke a függ egész jövőnk és talán fenma- ben nehezebb és nagyobb munkát 
polgárőrségről: radásunk is. Ezért vegye ki minden- kell végeznie mint máskor. önMza-

A maihoz hasonlítható harcot ki részét a jelenlegi erőfeszítésből. lommal telt, erélyes társa^pjomra 
véres küzdelmekben gazdag ezeréves Váljék köztudattá, hogy szégyen tét- van szükség, amely tud önmagán se- 
történelmünk sem jegyzett föl. A lennek lenni. giteni: amely a ív«.des géperőt hiá-
tatár és a török óriási tömegekkel Az egoista mindig silány lény, nyait önkéntes munkával pótolni tud-
támadt ránk nem egyszer, de annyi de a mai viszonyok között különö- ja.
ellenség olyan gyilkos fegyverred Sen megvetendő és még azt a kényé- A békés polgár is szolgálhatja
sohasem tört a magyar határ felé, rét sem érdemli meg, amelyet eszik, tehát legfőbb célunkat, a győzelmet 
mint most északon és délen. De Persze ezzel nem azt értem, és kiveheti részét azon küzdelemben,
olyan jól szervezett, olyan hatalmas hogy menjen minden férfi a harcba, amelyben az első, i legdiesőt b sze- 
erő sem védett a múltban, mint véd Nem mindenki képes a harci szol- rep ugyan természetesen a katona- 
jelenleg. Szent László és Mátyás ki- gálatra s a hadsereg számát a létező ságé, amelyből azonban senki sincs 
rály győzelmes hadai eltörpülnek keretek, a fegyverek és fölszereié- kizárva, aki áldozni és fáradni tud 
azon seregek mellett, amelyek ma Sek úgyis korlátozzák. Különben ott- és akar. Ezer és ezer különféle olyan 
bámulatos vitézséggel küzdenek éret- hon is szükség van dolgozó kezekre, feladatok várnak otthon megoldásra 
tünk. a közgazdaság tevékenységére, arra amelyekben a iegKülömbÖzöbb tebel-

Sok az ellenségünk, de hatal- a sokféle szervező, ápoló és támo- ségek, egyéniségek, a legkülömbö- 
mas szövetségesünkkel együtt, úgy gató kisegítő munkára, amely hadse- zöbb életviszonyu férfiak és nők 
hiszem legyőzhetetlenek vagyunk, regünk győzelmét elősegíteni, kato- egyaránt részt vehetnek, 
ha mindvégig egy akarat fog áthat- náink szenvedéseit enyhíteni híva- Uj ilyen működési tér nyílik
ni* az az akarat, hogy győzzünk és tott; az otthonmaradt családokat is meg a polgári őrség megalakulásával 
minden körülmények közt, a sors fenn kell tartani. A nemzetnek élni is, amelynek föfeladata a katonaság 
csapásai közt is férfiasán kitartunk kell otthon is, erőt kell gyűjteni a vállairól leven;;: azt a munkát, 
és összetartunk további harcra. A közbiztonságnak amelyet a polgárság is teljesíteni ké-

Ügyünk igazságos és rut tárna- szilárdnak kell lennie, a közigazgatás pes és átvenni űzi a?, őrszolgálatot

rp í p  p  * innen a jégig eljutok. és kecsesen siklott tova, akár egy tündér.
1 A  n  v  Л . — Kérem parancsoljon — udvarias- Ducival forgott az egész jégpálya,

______  kodott Duci. Elég ügyesen vezette őt le az egész világ. Nem tudta, hogy mit esi
. ,  , . a jégig korcsolyával a lábán! náljon, de mikor látta, hogy Klári még
János u r . Klári álmodva mondta: csak vissza sem néz, lecsatolt és elkese-

Ujra csend. Most János úr szólal meg. _  j|yen férfit szerettem volna redetten indult haza.
— Te Kálmán! Én minden vágyó- mór régen mint maga, akire az ember Otthon pakkolí.

nőm az öcsémre hagyom. Már meg is ész batran f iz h a tja  magát, mert nem — Bácsi én már haza megyek, mert
csináltam a végrendeletem, melyben ot keU félnií hogy elesik. sürgős dolgom akadt,
tettem egyedüli örökösömnek! Leértek a jégre. , .****• Veresekhez el sein megy

A két öreg jelentőségteljesen össze- No jöjjön szólt Klári és már nyújtó- búcsúzni!
mosolygott. Veres* bort töltött a poharak- ta is a kezét Duci felé. Duci egy két — Nem! — szólt Duci könnyes sze-
ba összecs^nditették és ittak. ügyetlen mozdulat után estében kapta el mekkel. Tőlük már elbúcsúztam. János űr

’ — Node most már vagy lámpát gyuj- kezét és őt is magával rántotta. már sejtette, hogy valami történt. De nem
tötök vagy pedig ide be jöttök gyerekek Duci lángvörös arccal kapaszkodott kérdezte.
_ gz’öit ki Klári apja. Uzsonánál többek fek Csak annyit mondott.
közt a sportokról is beszélgettek. oh — kérdé gúnyos mosollyal Klári — Hát akkor eredj fiam Isten hiré-

— Igaz! Tud korcsolyázni? - -  kér- hát cgak igy tud maga korcsolyázni? I Vel.
dezte Ducit Veresné. Duci nagyot nyelt ez szép, Mikor a kocsi a vasúthoz vitte őket,
és egész helevörösüdött mikor azt mondta, etrvre csak azt hebegte. . .  par- j János úr elméjében megelenevedtek a ré-
hogy .. . Igen. Hazudott. Életében meg ta- bocsánat ! gi emlékek. Elszorult a szive. Most két
Ián háromszor sem volt a jégen, de azért -  bocsánat -  szólt Klári a napja mikor jött az öccse, még mily szép
meg Ígérte, hogy másnap eljön Klariert, "  -  büszkeségével. Maga ha- reményei voltak. És íme most ez mind
együtt mennek le a jégre es majd meg- megse*Й  tehátvége ktetönk mindennek. ! mind összetörve, összezúzva,
tanítja ivezni. . , , . iiít í ‘n csak talDig becsületes férfiakkal állok Hiába való munka volt tehát. Még-

Klárinak csatolta fel a korcsolyáját, bn I К hogy kiméi- sem tudta elérni amit akart, mégsem nye
— Legyen szives nyújtsa csak a ^ b a  Csak а га к  ̂ rj Illeg a fogadást. Könnyek szöktek a

karját -  kérte Klári Ducit -  mert tud- jem m _  a 7alK4 é né, hagyta Ducit | szemébe.
ja ez a legnehezebb nekem mindig, míg | Keuesiu.
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2. oldal.

amely jelenleg katonáink ezreit kö
ti le és ezzel lehetővé tenni, hogy 
a katonaság tulajdonkepeni hivatá
sának éljen, — hogy kiképzésben 
részesüljön. E munkára mindenki 
válalkozhatik, aki a hét egy napját 
képes a köznek szentelni és pár órai 
őrszolgálatot elbír.

* * *

E munka legtöbbnyire unalmas lesz, 
csak járkálás és szorgos megfigyelésből 
fog állani, de azért, mégis csak az vállal
kozzék rá, aki kész szükség esetében éle
tét is kockáztatni, mért kötelessége lesz 
a védelmé.e bízott katonai fontossággal 
biró műtárgyakat esetleges ellenséges orv- 
támadásokkal szemben megoltalmazni és 
a védelmére bízott helyek között az előirt 
rendet fentartani.

E főfeladaton kívül az őrség arra 
való lesz, hogy esetleg zavargások eseté
ben a közbiztonság fentartásában segéd
kezzék — persze csak azon tagjaival, akik 
erre eleve kötelezik magukat.

Látni tehát, hogy nem sportból, nem 
műkedvelő időtöltésről lesz szó, hanem 
esküvel megpecsételt katonai fegyelem 
alatt végzett, komoly kötelességteljesités- 
ről, arról hogy a polgár legjobb tudása 
és képessége szerint hősi hadseregünk 
feladatát könnyítse és szükség esetében 
iáját városának nyugalmát, belső rendjét 
önmaga védje meg.

Gondolja meg mindenki jól, mielőtt 
leköti magát, de tartson ki ernyedetlenül 
a már vállalt munkában, mondjon le a 
szükséges mértékig a kényelemről, ne vá
logasson többé időben és helyben, csak 
egy kötelességet ismerjen: a vállalt teen
dők pontos, lelkiismeretes, engedelmes 
teljesítését.

Tudom, hogy a polgárságban a nem
zet nem fog csalódni, tudom, hogy a mai 
komoly órákban mindig és mindenben 
a helyzet magaslatán lesz. Senki se felejt
se el, hogy bármily szerény legyen, bár
mily igénytelen valamely szerepkör, az, 
aki kötelességeit, a vállalt munkát becsü
lettel végzi, jól lelkiismerettel mondhatja

Duci észre vette.
Sir a bácsi kérdé ? — kérdé.
János ur, többet már nem tudott 

mondani, mert torka elszorult.
Nem fiam . . . csak az a nagy hi

deg csipi a szememet.

A napokban az újságban olvastam, 
hogy Koos Duci a műkorcsolyázás világ
bajnoka, oltárhoz vezette Onody Veres 
Klárát.

Mégis csak megnyerte tehát a foga
dást és újra boldog volt János ur!

Vége.

Felhívás.
Felkérem a helybeli t. c. hölgye
ket, hogy hadba^álit katonáink 
részére hósapkákat, térd és érnie- 
legitoket, haskötőket készítsenek. 
A szükséges katonapamut beszer 
zésére felajánlott összeget kérem
kezeimhez juttatni.

Tisztelettel:
Wenner Miklós

isk. igazgató.

majd, hogy ő is részt vett abban az óri
ási erőfeszítésben, amelynek sikerétől függ 
nemzetünk léte.

Senki se nézze azt, hogy nagy, di
csőségteljes, feltűnő - e a feladat, amelyet 
a körülmények ráruháznak, ne cifra uni
formis, rang és megkiilömböztetés után 
vágyódjék, de végezze lelkesen, teljes erő
vel, becsületesen mindazt, amit vállalt 
S vállalkozzék mindenre, amit teljesíteni 
képes, amivel bármely parányit használ
hat. Sok kis erő vállvetett munkálata cso
dát művelhet, sok kis erő eredője hatal
mas öszhatásra képes. A szerény munká
ra is szüksége van a köznek s aki a mai 
megpróbáltatás perceiben vonakodik alá- 
rendeltebb tevékenységtől: az más jelen
tősebb munkára sem volna való és érde
mes, mert nála a hiúságot a hazafiság 
háttérbe szorítani nem bírta.

Ma éli a niagyar faj hosszú létének 
egyik legfontosabb percét, amit ma elmu
lasztunk, azt többé sohasem tehetjük jó
vá s amit eddig elmulasztott és hibázott, 
azt most helyre hozhatja mindenki.

Annyi becsületes lesz a mai generá
ciónak, utódaink és a világtörténelem előtt, 
amenyi hazafiságot ma tanúsít. A nemzet 
azt várja összes tagjaitól, hogy mindenki 
töltse ki a sors által a közérdek tekinte
te által megszabott munkakört hivalkodás 
versengés, stréberkedés nélkül, kizárólag 
azon célból, hogy használjon azon nem
zetnek, melynek része, melynek mindenét 
köszöni; s ha a várakozásban nem fogunk 
csalódni, akkor dicsőség és siker fogja 
mai küzdelmünket betetőzni, akkor méltó 
utódai leszünk azoknak, akik hazánkat 
számtalan veszély és nehézség közepette 
óriási szenvedés és áldozat árán a mai 
napig fenntartották.

önkéntes k a to n á in k .
Eddigelé hadseregünkbe hazaszere

tetből és a háború iránti lelkesedéssel a 
következő fiatai emberek léptek be ön
ként katonának : Bálán György, Budimlics 
Brankó, Lórenc Mór, Widiner István, 
Vakár György ke ve várai és Margán 
György homokosi lakósok.

Derék fiuk, kik átérzik a haza hivó 
szavát és derék szülők, kik önkéntes 
beleegyezésükkel adják át gyermekeiket 
a haza védelmére.

Képviselve van velük különbség 
nélkül járásunk minden nemzetisége és 
előre látható, hogy az ő szép példájukat 
még számosán fogják köve'ni, mi pedig 
örömmel és szeretettel fogjuk kisérni 
őket.
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Az uj QsiOkös.
Nagyvészek, rendkívüli események 

háborúsvilág hirdetője: az üstökös kellő 
időre megjelent. A Delevan-féle üstökösről 
van szó, amelyről Fenyő Gyula jézustár
sasági atya, a Ha vnald-obszerva tórium 
vehetője, mint Kalocsáról jelentik, a 
következőkel mondja : Az üstökös, amelyet 
a csillagászok már a múlt év óta észlelnek 
most már szabad szemmel is jól látható 
és közönséges távcsővel érdekes látványul 
szolgál. Jelenleg a Göncölszekértől kissé 
jobbra áll és könnyen felismerhető. A 
távcsőben szép csóvát mutat, magva 
aránylag nagy, de ködösen elmosódot. | 
Fénye októberben még növekszik, mert i 
csak a jövő hónap 24-én megy át а I 
napközeién. J

1914. szeptember 27.

K iv ev á ra l szerb  a jk ú  po lgár
tá rsa in k

e héten az ágyú sárkányok bömlő tus áj a 
és tüzet okádó haragos tombolása alkab 
mából loyális érzelmeik kifejezéséül a 
következő üdvözlő táviratot küldötték 
Joanovich Sándor kormánybiztosunk ő 
méltóságához

Méítóságos Kormánybiztos Ur!
Kevevára szerb ajkú polgársága 
nevében bátorkodunk innen, az 
ellenséges ütegek uralta vidék
ről biztosítani Méítóságos Ura- 
ságodat, hogy a kitört háborús 
veszéllyel szemben, az itteni 
szerb ajkú polgárság továbbra 
is egyaránt hű marad úgy a 
legmagasabb trónhoz, mint a 
szeretett hazájához. Méltoztas- 
sék nevünkben a legilletékesebb 
helyen is kijelenteni, hogy az 
itteni szerb laké)sság életét, 
vérét és vagyonát bármikul 
felajánlja a legmagasabb trón  
és a szeretett haza oltára -n . ■ ,
Éljen a király! Éljen a haza!
Éljen a Méítóságos Korín íny- 

biztos Ur 1
Szép és alkalomszerű megnyilatkozása 
voit ez érzelmeiknek. Bár ke ve várni 
szerb ajkú testvéreink az előzőleg lezaj
lott kritikus napokban oly fényes próbá
ját és tanúbizonyságát adták tettekben is 
királyhűségüknek és hazaszeretetüknek, 
hogy az szebben beszél minden szó uó s 
Kevevára történetében el nem inúió dicső
ségük marad, melylyel követendő példát 
állítottak többi községeink sze b ajkú 
népének is.

S t e c k e n p f e r d -  
í i l i o mt e j s z a pj 1« n

Bergmann & Со. cégtől Tetschen «/tánc
egyre nagyobb kedveltségnek és elter- 
jedségnek örvend szeplő #llen való 
elismert hatásánál fogva s a bőr — és 
szépség gondozásában való fölülmul- 
hatatlanságáért. Ezernyi elismerők \ é l! 
Sok legnagyobb kitüntetés! Bevásárlás
nál óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan 
a Steckenpferd védőjegyre és a cég 
helyes nevére! Darabja 80 fillérért 
kapható gyógyszertárakban, drogériák

ban, illatszerüzletekben stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Mane- 
ra liliomkrémje (70 fillér egy tubus) 

kitűnő szer női kezek gondozására.




