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Sassy Csaba, a 10-es honvédek 
tartalékos hadnagya, a jeles újság
író küldötte a harctérről ezt az ér
dekes levelet.

Tegnap reggel egy ritka ven
dég : a nap, már a hajnali órákban 
feltükrösött az égre. Boldogau néz
tük, mert jó tiz napja már csak 
ködben és esőben volt részünk. 
Mintha az entente államok szerző
dése az időjárási viszonyokra is ki 
terjedne és a muszkák a londoni 
ködöt kikölcsönözték volna ide Brest- 
Litovsk alá. Egész nap, egész hé 
ten sürü, terjengd köd ülte meg a 
tájat és tétlenségre kényszerítette a 
repülőgépeinket, melyek nem szán
hattak fel a ködfelhőkben és nem 
deríthették fel a muszka állásokat.

Tegnap reggel végre kisütött a 
nap és vele együtt mintha valami 
lidércnyomás alul szabadult fel a ke
délyünk. A jó hangulat azoirtwn nem 
sokáig tartott, megszólalt a telefon 
és megtudtuk, hogy támadás lesz 
az orosz állások ellen. Előre kell 
nyomulni, hogy minél szorosabbra 
zárhassuk a gyűrűt Brest Litovsk 
körül, hogy minél jobban megköze
líthessük az orosz páncélerődöket, 
melyekben ugyancsak erős állást 
foglalt az orosz.

Támadás lesz . , .  futott végig a 
a hir mindannyrunk ajkán és nyom
mában elgondolkoztunk mindannyian 
Arra gondoltunk, hogy vájjon ki 
og ma elhullani ? Lemaradni ? Ki
nek a gyertyáját fogják raa elol
tani? Ki erem látja meg holnap reg
gel az uj nap uj ragyogását.

Azután már csendesebben, le- 
tompitott kedvű hangulatban teltek 
az órák . .  . Majd elkövetkezett a tá
madás órája. Fegyverek pattogtak, 
gépfegyverek ropogtak, hullott a 
srapnelt és zngva-bugva jött a grá
nát. Elkövetkezett a dél, el az alko
nyait, de a támadás zaja csak nem 
akart elülni. Ha szűnt is néha a 
harc hevessége, rövidesen újra el* 
ke*dődőtt 6b még erősebben vihar
zott. — Estefelé azután már ered
ményeket jelentett a telefon. Jó 
híreket, rossz híreket. A rossz hírek 
a veszteségről szóltak. Így tudtuk! 
meg, hogy súlyosai, sebesült, majd' 
hogy megholt az egyik közkedvelt, 
fiitol tiszt, Baghy Béla houvédzása- 
lót.

El e s t i n e k  hite annyival mélyebb 
részvétet keltett, mert tudtuk, hogy 
a z  öleseit bajtársunk unokaöccse a 
vÜéfc 1 0 -es honvédezred ezrdpa- 
n w e s n o k á n a k ,  K o b e k  Béla ezredes
n e k .

A oivilóletben is, — értem ez-
o,békevÍ8aonyokot — mindig

az öröm t's a bánat érzésének kö 
zössége az, ami közelebb hozza egy 
má hoz a lelkeket. Hát még most a 
háborúban ! Itt 9enki sem él magá
nak, magáért. Itt tömegéietet élünk 
rnindanuyiau. Tümegórzósek uralkod 
nak az indulatainkon, a lelkűnkön. 
Itt szorosabb kapcsolatokat teremt 
az emberek között az egymásra
utaltság érzése. Közelebb húzódnak 
egymáshoz, szinte összebugnak 
lelkek. Közös az öröm, melyben 
fel ujjongauak . . .  Közös a bánat, a 
részvét, melyben elsírják magukat 
— Közös minden érzés, minden 
öröm és minden bánat.

Tudtuk mindannyian, amennyi
re szerette a mi vitéz ezredesünk 
unokaöcscsét. Ereztük éppen ezért 
a szomorúsága, a bánata mekkora- 
ságát, a vesztesége nagyságát és 
azért mi is úgy éreztük, hogy va
lahogy nagyon megfogta a Sílvün- 
ket ez a mai szomorúság. Hős fiú 
volt. Kemény elhatározásu, büszke 
sarja az alföldi pusztának. Bátor 
volt túlontúl és az okozta a vesz
tét is. Alig volt a muszka rajvonal 
150—200 lépésre * mi rajvonaluuk 
előtt.. . Es Baghy zászlós három
szor is kiállt a fedezékre elkérte az 
tgyik katona fegyverét és egész 
alakot mutatva, iatenkisértető vak
merőséggel dacolt a halállal, lőtte a 
muszkát szegény, mig egy golyó a 
mellébe nem fúródott.

Este fél 10 órakor már puha, 
friss, illatos szénával ágyazott ko
csiban hozták be a faluba a halál- 
erdőből vitéz Baghy Béla zászlós 
holttestét.

Mióta a harctéren van, most 
először jön a tiUvoual mögé. Most 
csak halva. Mig éli, mindig az első 
sorban küzdött. Eve nem jött 
hátra.

Tegnap délben még élt, még 
vidám, jókedvű volt és raa délben 
már el is hántoltuk. Itt temettük el 
a falu temetőjében. Két ács, i'letve 
asztalos mesterségü katona reggel 
koporsót csinált fehér fenyőfadesz
kából. Abba fektettük. A fejénél 
két szál gyertya égett. A ravata
lon virágos koszorúk. Minden késői 
szépsége, virágdísze, bokrétája itt 
volt m  orosz mezőnek, hogy szebbé 
tegye egy fiatal hŐB ravatalát.

Tiataegy óra megérkezett az 
ezredes u*. Hadfy altábornagy Őnagy- 
méltósága, a hős hadosztályparancs
nok megengedte ki, hogy unoka
öccse temetésére bejöhessen az 
állásból. Ezt asért írom ^meg, hogy 
lássák az otthoniak, micsoda heves 
harcok dúlnak itt, milyen fontos
ságú események peregnek le, ami-

kor annyira le van kötve égj há
borús észté: dő minden tapasztalatát 
biró ezredes minden perce, hogy 
még ilyen alkalmakkor is csak ugy- 
hagvatja el a helyét egy órára, ha 
arra felsőbb engedé yt kap. Itt 
mindenki egy közös célért küzd és 
még ilyen alkalmakkor is csak úgy 
szentelhet perceket a maga érzé
seinek, ha a közös célért nagy munka 
megengedi.

Megérkezett az ezredes ur. Néma 
részvéttel, bensőséges igaz részvét
tel köszöntöttük. Megállt a koporsó 
mellett, leemelte a szemfedelet és 
még egyszer megnézte a kedves vo
násokat, hogy miutegy a képze
letben rajzolja leikébe örökítse meg 
minden vonását a kedves fiatal ro 
konnak. . .  A szemei ezalatt meg
teltek könnyekkel. A mi szemünk
ben is ott csillogott a bánat, a rósz 
vét szivárványos könnycseppje. Az
tán leszögezték a fenyőfakoporsót. 
A tetejére helyezték a koszorúkat 
és a hadosztályparancsnokság törzs- 
századának két kántorkatonája be 
lefogott tábori lelkészünkkel együtt 
a „Circumdederumt me . . szomorú 
zsolozsmájába. Az utcán, a nyitott 
kapu előtt porosz tüzérség vonult 
el. llarcedzett, bronzra sült arcú, 
tagbaszakadt németek meghatottau 
nézték a ravatalos udvart, a koporsó 
mellett könnyező főtiszttel. .

A szertartás után a 9. honvéd- 
gyalogezrtd bandájának lassú üteraü 
gyásziudu.ói mellett megindult 
menet a temető felé. Félóra ruulv 
már sírban pihent a kis fiatal tiszt. 
Sírja felé gyeptóglákból zöld hant 
borult. A sirhaut tetején virágos 
gyeptéglákból kereszt, cserfalomb 
girlanddal körülfonva. A sirdorab 
vegénél cserfakoszoru a következő 
felírással: „Hősi halált halt Baghy 
Béla ra. kir. 10. houvtdgyalogezred- 
beli zászlós. Vili—22.“ Alatta követ
kező két verssor,

„Vitéz houvédúszt volt, a ha 
Iáit nem félte. Mindig előre ment, 
mig golyó nem érte.M

E csendesedve, szomorúan bal 
iagtunk vissza a temetőből. Es csak 
úgy lopva, félénken lekintgettünk 
Breszt-Litovszk irányába. Az jutott 
az eszünkbe, hogy az erős vár meg
vívása, hány derék honvéd életebe 
fog kerülni. Igaz, hogy nagyon vár
juk a vár megdőlését, mert tudjuk, 
hogy mekkora jelentősége lesz 
Breszt-Litovszk elestőnek. Mégis, az 
járt az eszünkbe, hogy ugyan ki 
kerül sorra. Kiuek fogják ácsolni a 
legközelebbi koporsót? Es szinte 
akarat nélkül, öntudatlauul inkább a 
a lelkűnkkel, gondolatunkkal mond
tuk, mint szóvai, hogy :

„Ma még piros élet, holnap fe
hér álom“

Lapunk mai szama 2 oldal.

fi városi Ü gyészi állás
fi h. ügyész kérvéiyc 
a képviselőtestülethez.

Megemlékeztünk már arról, hogy 
a városházán egyszerre csak nólkü- 
lozhetővé vált többek között a városi 
h. ügyész is, minek folytán katonai 
szolgálatra kapott behívást és már 
be is vonult.

A helyettes ügyész ez ügyben 
most egy érdekes beadványban for
dult a város képviselőtestületéhez; 
előre is óvást emelvén az ellen, hogy 
a katonasághoz való bevonulását 
esetleg arra használják fel, hogy őt 
elüssék a t. ügyészi állástól, melyet 
évek óta lát el a végleges megvá
lasztatás reményében.

Az érdekesen megokolt kérvény
ben » t. ügyész a következőket adja 
elő:

Tekintetes Képviselőtestület /
1912. évi május hóban válasz

tattam meg helyettes ügyésszé és 
azóta mintegy három és féléven át 
lelkiismeretesen végzem a város 
ügyészi teendőit. Addig mig néhai 
Kiss Ödön ur, köztiszteletben álló 
elődöm életben volt, kifejezetten 
lemondtam munkásságom díjazásá
ról, azért, hogy nagybeteg elődöm 
teljes fizetésének élvezetében meg
maradhasson. Fizetést tehát csak 
mintegy két éve kapok a várostól, 
ez a fizetés is azonban csak a mi
nimális helyettesi fizetés. Dacára 
ennek úgyszólván minden időmet a 
város ügyeinek szenteltem, mert 
mindig az volt és az ma is a szán
dékom, hogy amire az ügyészi állás 
végleges betöltésére kerül a sor, fá
radságot és időt nem kímélő tevé
kenységemmel a végleges megvá
lasztásra érdemeket és elvitázhatlan 
előjogokat fogok szerezni. Köztudo
mású dolog, hogy ezt a törekvésemet 
az által véltem elérni, hogy minden 
ügyben kizárólag a város jól felfo
gott érdekét tartottam szem előtt, 
és minden, a város igazgatásában 
beállott kormányzati változás vagy 
áramlat dacára tántorithatlanul meg
maradtam azon cél szolgálatában, 
hogy a város érdekét minden rael- 
léktekiutettől magánérdektől, befo
lyástól menten még saját szemé
lyem érdekeinek kárára is, becsü
letesen kell szolgálni.

A háborús esztendő alatt foko
zott tevékenységet fejtettem ki, és 
úgyszólván ugyanazon hivatalos órá
kat töltöttem be mint a többi tiszt
viselők, jóllehet a szabályrendelet 
alapján nekem magánügyvédi gya
korlathoz is jogom van. Az a kö
rülmény azonban, hogy időmet a 
hivatalos órák alatt a városnak
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ssenteltem, lehetetlenné tette a ma
gánpraxissal való foglalkosást és igy 
magáníród ára jövedelme a mini
mumra csökkent. Mindessel a cél 
érdekében nem törődtem. A végle
ges válasttás előttem ismeretlen ok 
okból nem tartatott meg, ma pedig 
hivatalos előterjesstós folytán előbb 
nyert felmentésem hatályon kivtil 
helyezetett és katonai saolgálatra 
behivattam.

Saivesen és lelkesedéssel fogok 
kötelességemnek a harctéren is ele
gét tenni, asouban senkisem kíván
hatja, hogy amidőn a haza védelme 
iránti kötelességemet teljesítem, 
egyúttal nagyobb erkölcsi és anyagi 
veszteséget szenvedjek, mint más 
hadbavonult. Ugyanis, amennyiben 
a várostól élvezett szerény fizetésem 
beszüntettetnék és helyettes ügyé 
szí állásom más által töltetnék be, 
én minden anyagi támogatás nélkül 
állanók, jóllehet mint kiképzetlen 
népfelkelő néhány hónapig a kato 
naságnál is arra vagyok utalva, 
hogy a saját zsebemből tartsam 
fenn magam. Ezenkívül, ha állásom 
mással töltetik be, elesem attól a 
lehetőségtől, hogy honvédelmi kö- 
kötelezettségeim teljesítése után ál
lásomat újból elfoglalhassam.

Mindezek alapján a tekintetes 
Képviselőtestületnek minden szem - 
lyi momentumtól meut igazságérze- 
tére és méltányosságára apellálok 
akkor, amidőn a minisztériumok ál
tal is hangozatatott azon elv 
alapján, hogy honvédelmi köte 
lességei teljesítése folytán senkisem 
veszítheti el a bevonulás előtt állá
sát, a következő határozat hozata
lát kérem:

1. Mondja ki a tekintetes Kép
viselőtestület, hogy helyettes ügyé 
szí állásomat fenntartja számomra 
azou időre, raig katonai kötelezetsó 
gemuek téve, hivatalomba vissza
térhető^ mert törvény szerint is a 
helyettessé tü.téut választás az ál
lás végleges betöltéséig érvényes.

2. Ezen időre az ügyészi teen
dők ellátásáról akként gondoskodik 
hogy az egyes ügyekben szükséges 
jogi vélemeuyeket a tiszteletbeli 
ügyószeklői kéri be, vagy pedig 
megbízza dr. Kltiu Káro y képvi
selőtestületi tag ügyvédet, a legsür
gősebb jogi teendők ellátásává!, ól- 
veaett liztlésemet pedig részemre 
havonta továbbra is folyósítja.

Azért kérem dr. Kleiu Karoly 
urra bízni a legsürgősebb jogi te
endők ellátását, mert dr. Klein Ká
roly ur ezek elvégzésére teljesen 
díjmentesen lesz hajlaudó és így a 
varos egy fillérrel seiu fog káro 
sodui, ha tddigi lizeiésemel to
vábbra is kiutalja.

Ezen kérelmem méltányossága 
kétségbe nem tonhalé alapon 
ezzel szemben oly esetleges terv 
vagy indítvány, me'y szerint b ea
vatásom folytán állasomat elveszít
sem és az más állal töltessék be, 
nyilvánvalóan igazságtalan és nem 
csak hogy törvényszerű jogaim sé
relmével járna, de az emberi igaz- 
ségszeret szemében csak visszatet
sző lehet. Mt-rt akkor amidőn ka
tonai behivatásom posiliv alapja az, 
hogy állásom és személyem a hi
vatalos felterjesztésben nélkülözhető- 
nek volt jelezve, nyilvánvalóan 
szUkségteIeu az állásnak más sze- 
méhyel betöltése, és ha mégis rn»£-

történnék, úgy kétségtelen lenne 
azon feltevés jogosultsága, hogy fel
mentésem megszüntetése csak a 
személycsere érdekében történt.

Kiváló tisztelettel
D r. N a g y  A r th u r
helyettes ügyész.

H Í R E K .

T arnay-dalestély .
Ahol csak egy kis érzés van 

ebben az országban, ott munkába 
állnak az erők a felvidéki hajlék
talanok megmentésére. Hát még 
a hol annyi érzés van, mint a 
Tarnay lelkében.

Tarnay Alajos zongoraművész, 
zeneakadémiai tanár a háború ki
törése óta beárta az országot és 
hangversenyeinek jövedelmét egy 
fillérig a háború áldozatainak adja. 
„Az EslM csak m-mrég ezreket 
nyugtázott neki a vak katonák 
számára, most pid'g a felvidék 
rombadőlt házait segíti újjáépíteni 
gyönyörű dalaival.

Nemsokára módunk lesz a dal
est részleteiről is értesítést adni.

—  G yász. H a r a r a e r s b e r g  
Béla a c.«. és kir. 52 ik gyalogezred 
hadnagya folyó évi augusztus hó 
27 ik napjáu délután, az orosz Z óta- 
Lipa front dicsőséges áttörésekor 
szakaszat rohamra vezetve, fiatal 
életének 18-ik évében hazájáért és 
királyáért hősi halait halt. — V a sz i j 
József sátoraljaújhelyi köztisztelet
ben álló iparos, mint nagy részvét
tel értesü üuk e hó 3-áu 40 éves 
korában elhunyt s temetése e hó 
5-én, vasárnap ment végbe polgár
társainak impozáns mértékben 
megnyilvánult részvéte nullett. A 
megboldogul le kés és bu^gópárt 
híva volt a függetlemógi párt
nak, hosszú éveken át vist lte a Füfr- 
getlenségi Kör pénztáruoki tisztét 
is, úgyszintén huzamosabb id ig 
pónztarnoka volt az lpartestü etuek is,

—  Kémkedő oroszok. Biaustein 
Hermán szinyéri föidbirlokán e na
pokban érdakt s eset történt. Mikor 
a földbirtokos kocsijáu erős reggel 
ködben a mezőre ment, egy falubeli 
parasztgazda felhívta figyelmét két 
gyanús alakra, akik kcrd.zték tőle, 
hogy imrre vauuak a Kárpátok. A 
földbirtokos erre utánua hajtaton és 
felszólította őket, hogy vallják be 
kilótöket. Az oroszok e.oször tagadui 
próbáltak, de az erélyes felszólításra 
aztán elmondották, hogy a fogoly 
táborból megszökött oroszok és mar 
mintegy két hete bujdosnak a ku- 
koric iföldekeu és más rejtekhely eken 
és a legközelebbi helyet keresik, ahol 
találkozhatnak az orosz sereggel, a 
mit úgy véltek, hogy Bukovinában 
találhatnak meg. B.aueteiu Hermán 
erre kocsira ü telte őket, hogy 
szomotori csendőrségre vigye. Szo- 
motoron aztán az előhívott csendőrök 
levetkezti-tték As megmotozták őket, 
amikor is kitűnt, hogy veszedelmes 
orosz lu'ruel , akik a rab ott civil 
ruha alatt oro z tiszti »gyenruhat 
viseltek és mindkettőnél mludeuféle 
rajzokat, vázlatokat és Írói okát ta
láltak hidakról és várakrói készített 
rajzokkal slh., továbbá egy reászáradt 
vérrel bevont mugyar csendőrségi 
szuronyt.

jyíai távirataink.
Visszavert orosz támadások.

Budapest, szept. 6 .
Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:

Orosz hadszíntér ;
A beszarábiai határon és a Sereth-torkolattől ke

letre az oroszok tegnap megismételték heves ellentáma
dásaikat. Az ellenséget mindenütt visszavertük, miközben 
súlyos veszteségeket szenvedett. A szerethi harcvonalon 
és Brodytól keletre és Budnótól nyugatra levő vonalain
kon a harctéri tevékenység az előző napok küzdelmeihez 
képest némileg alábbhagyott. Tarnopol környékén egy 
elsáncolt helységet az oroszoktól elragadtunk. Lucktől 
keletre előrenyomuló csapataink Olykától északra a 
legnehezebb viszonyok között támadásban áthaladtak a 
posványos és elárasztott Putlavka lapályon. A Felső- 
Jasielda mentén küzdő cs. és kir. haderő előretört állá
saiból és több helyen elérte az északi partot.

Olasz hadszíntér:
Az olaszok tegnap a tengermelléki harcvonalon és 

Karinthiában általában nem fejtettek ki tevékenységet.
A Kreuzberg-Saltel területen ellenben Innichentől dél
nyugatra hosszabb szünet után heves ágyuharcot kez
dettek és ott több ponton megkísérlik állásaink meg
közelítését. Gyalogsági harcra eddig nem került sor.

llŐ F E R  altábornagy,
vezérkar ifőnökhelyettese.

Előbbre haladtak a németek.
Berlin, szept. 6 .

A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :
Nyugati hadszíntér:

Lényeges esemény nem történt. A Menin-yperni or- 
nagukon lelőttünk egy kétfedelű ellenséges repülőgépet.

Keleti hadszíntér:
Hindenburg tábornagy hadcsoporotja: A Keleti tenger

től Grodnótól keletre fekvő vidékig a helyzet válto
zatlan. A jobbszárny a Nyemen felé és Wolkowiesk- 
től északra a  Rossz-szakasz felé közeledik.

Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja az el
lenséges haderőkkel foytatott harcokban előrenyomult 
és már átlépte a Wolkowiesktől délre a Rossz szakaszt 
a Pruzanytól északkeletre levő Smolanca mellett a mo
csárszorosokat is leküzdöttük.

Mackensen tábornagy hadcsoportja : A támadás 
továbbra is előrehalad.

S z a b a d a lm a z o t t  é s  tö r v é n y e s e n  v é d e t t

v e t ő m a g - c s á v á z ö s z e r
„  ANTISPOR A -  VIT A“

z P O A .  Hazai és külföldi szaktekintélyek
•** t  megállapították, hogy az A n t i s p o r a -

, \vauii//// ii. v i t a  a z  ö s s z e s  v e t ő m a g f é l é k ,  d e
e l s ő  s o r b a n  a z  ü s z ö g  által hazánk
ban állandóan fenyegetett búzának 
c s á v á z á s i r a  a  l e g m e g f e l e lő b b  é s  
ig y  a  m e z ő g a z d a s á g b a n  

n é l k ü l ö z h e t e t l e n .

Kil6Ja 1 kor. 4 0  fillér.
Részletes ismertetővel és használati uta
sítással szolgátnak a vezérelárusltók:

S C H W A R Z  É S  T A U B E R
n a g y k eresk ed ő k , NAGYKANIZSA.

felelős szerkesztő: Landesmann Miksa Nyomatott Landesmann M iksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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