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H a d i f o g l y o k .
Amerre utas embernek dolga 

vetődik, mindenütt látja azokat a 
tarka, apró gyöngyből és lószőr
ből csinált nyakravalókat, a vá 
zán ugráló majmokat karkötőket 
és ujjgyürüket, amelyekről min
denki tudja, hogy az orosz hadi
foglyok kezemunkája.

Az orosz földrajzot a ve ér
karok jelentési nyomán megta
nultuk, de az orosz etnográfiát 
nem ismerjük annyira, hogy tud- 
n ó k : a Kaukázus, a Don, az 
Ural vidékén, vagy hol űzik azt 
a háziipart oly erősen, hogy a 
hadiioglyok között mindenütt 
akadnak, a kik ezt értik.

Ezek az apró, értéktelen dísz
tárgyak nem csupán érdekessé
gei, s valamikor emlékei a hábo
rús időknek. Az a parasztleány, 
vagy urikisasszony, aki pántlika, 
vagy karcsatt helyett viseli, az 
újdonságot keresi benne, — de 
azért egyébről is beszélnek ezek. 
Akik néhány hatosért, vagy ko
ronáért megveszik, az emberi ér
zést tanúsítják vele az ellenség
ből lett, most már ártalmatlanná 
tett orosz emberrel. Azzal amit 
ennek a szomorú iparnak term i- 
keiért kapnak, könnyebb az ide
genbe szakadt haditogoly helyzete 
A magyar népiélek nem érezteti 
a védtelenné lett orosz katonán, 
a mit országának sötét lelkű urai 
parancsából kellett tennie.

Es ennek láttán mindenkinek, 
akinek nincs is hozzátartozója az 
oroszországi, meg a szibériai (o 
golytelepeken, az a kérdés éled 
fö l: hát a mieinkkel hogy bán
nak azok ? Ha már egy részükkel 
megesett az embertelenség, hogy 
elhurcolták a Baikál-tó mellé, 
vagy a Csendes-Óceán partjaira, 
40—DO napi vonatutra, legalább 
van-e ott emberségben résztiK ? 
A mi katonáink nem értenek 
olyan pepecs-munkához, a minő
vel az itteni orosz foglyok a ci
garettára meg egyébre valót 
megszerzik.

Az a gondolat merült föl, 
kegy minden gazda nyomjon le

velezőlapot, Írószert, plajbászt az 
toglyok kezébe, hogy Írja meg 
szabadon a hazájába, milyen sor 
sa van. Az ilyen levelezőlapokra 
rá kel ene nyomtatni az újságki
adóknál használatos bélyegzőt : 
Cserepéldányt kérünk. Hadd tud
juk mt is meg az igazság hang
ján, mint becsülik meg az oro
szok a hadifoglyokban az embert 
Igaz, hogy amit képletes szóval, 
az illavai nyaralásról, dr. Komisz 
Bánásmód úrról eddig tudtunkra 
adhatak, nem vall a mi becsület
érzésünk viszonosságára. Enged
jék szóhoz a hadifoglyokat, hadd 
tudjuk : milyen közel, vagy mész- 
sze vannak tőlünk, a „barbárak- 
hoz“ azok, akik szövetségeseikkel 
együtt a „kultúra nevében" indí
tottak harcot ellenünk ?

Tarnay d alestje
■ iránt, mely 19-ikérc halasztatott,
' máris akkora az érdeklődés, ami 
lyennek provokálására csak két 
oly hatalmas érzés kapcsolódása 
szülhet, amilyen a művészet és a 
jótékonyság. Ez a művészet frissen, 
üde bájjal pattan ki a művész szi
véből és nyílegyenesen a hallgató
ságéba férkőzik. Legyen bár az a 
hallgató Wagneriánus vagy cigány, 
Tarnay muzsikájának -  na egyszer 

, hallotta azt — mindig szabad bejá- 
! rása lesz a szivébe. Ez már ennek 
a muzsikának az előjoga. Szerényen 
jön be, nem keres hangszerelési bra 
vurokat. Az idegeket nem korbá
csolja föl, hanem meghúzódik a lel
künk mélyén.

j És ez a szerény zene mégis 
; telve van jogos és öntudatos nagy 
igényekkel. Azok az elröppenő kis 
dalok szinte érzik magukról, hogy 
becsük fölér igen sok nagyképü ze
nei alkotáséval, amelyek klasszikus 
formába öltöztetik gondolat szegény
ségüket. Itt a zeneigondolat a maga 
eredeti képében száll ki az alkotó 
lélek lombikjából — az érintetlenség 
szűzi hamvával, a terem tő tűz még 
rajta zsarátnokló pírjával, a legna
gyobb emberi érzéseket művészi ős 
erővel átélő elementáris lendülettel. 
Semmi bengali fény, csak tiszta he- 
vülések; semmi tragikus póz, csak 
egy-egy csillogó könycsepp; semmi

hőstenor érzelgősség, hanem a tiszta 
szerelem tavaszi varázsa.

A daloknak ez az üde pompája, 
olyan, mint a régi finoman cizellált 
násfák aranyzománca. A zománcban 
igazgyöngy, az aranyon Benvenuto 
Cellini kezenyoma. Ez Tarnay.

Az üdeség egy műalkotáson 
van olyan becses tulajdonság, mint 
akár az egységes kompozíció. A 
képzőművészetek stilustanába már 
polgárosult az „egyszerre való fes
tés" szabálya, amely a rajzbeli ele
mek rovására is arra törekszik 

| hogy a kép a müvészkéznek friss 
és egységes nyomait hordja magán 
Denis, Bonnard, Villard vagy a mi 
Hippi-Rónáink pedig ennek az elv 
nek egyedül üdvözítő voltára es
küdtek. Egyetértünk Kernstokkal, 
hogy az „egyszerre való festés" 
üdesége csak vérbeli művész mun
káján csillan meg.

Ez az üdeség él Tarnay dalai
ban is. Aki hallgatja, a művészet 
legfrisebb forrásánál érzi magát; és 
egész leikével hajlik felé, hogy mi
nél többet menthessen belőle.

A mi lelkünk, ez a háboruül- 
dözött vad, megáll most ennél a 
forrásnál. Zakatol a mell a me
neküléstől, izzik a fej a változó 
harctéri hírek forgatagától és amig 
szemünk a sok győzelmi lobogón, 
káprázik el, álmaink a kórházakat s 
temetőket járják.

— Jertek velem, jertek egy má
sik világba 1 — Énekel a lorrás. És 
meglibben a sok gyászfátyol. Né
melyik alig vonszolja bánatát, mégis 
megy, mert hívják a forrás tükör
tiszta mélyén nagy vigasztalások. —■ 
Jertek velem, jertek egy másik vi 
lágba, ahol emberek nemzetek nem 
pusztítják egymást tűzzel, iszonyat
tal I — Jertek ti otthontalan árvák, 
ti támasz nélkül maradt öregek, ti 
szenvedő anyák, hitvesek! Ringa 

-ssátok el meggyötört lelketeket és 
amig tavaszról, boldogságról mesé
lek nektek — álmodjatok a szere
tet feltámadásáról.

Így énekel a forrás. . .  és mi
megemelt kalappal, meghajtott fővel, 
száradó szemekkel álljuk körül Tar
nay zongoráját. . .

Ambrúzy Ágoston.

Itthon maradnak a selyem zászlók.
A meuetszazadok és zásslósljak 

indulását megelőzőleg mindig eny- 
hitően kedves epizódok voltak ások, 
amik az induló hősöknek adott dí
szes zászlók körül játszódtak le. — 
Napokkal az indulás előtt büszke 
lépésű katonák hordozgatták a föl- 
bokrétázott fölszallagozott lobogókat, 
szinte szeretettel dédelgetve, simo
gatva a faját, a szövetét. Magukkal 
vitték a harctérre a haau ról drága 
emléket, a buzditó erekólyót és tarto
gatták erősen a tett ígéretet, hogy 
dicsőséggel hozzák vissza.

Mostanától kezdve vége lesz a 
zászlók idejének, uj rendelet szerint 
a harctérre induló katonák ezután 
nem vihetuek magukkal zászlókat.

A hírről értesülvén, a közönség 
esetleges félreértésének megelőzése 
végett megfelelő helyre fordultunk 
felvi'ágositásórt, ahol a következő
ket mondták :

— Az uj rendelkezésnek termé
szetesen sen miféle tendenciája nincs, 
&őt kifejezetten a zászlóhoz fűződő 
tisztelet respektálásából ós a nemzeti 
színek megbecsüléséből ered. Ezrekre 
ment a frontra vitt nerazetiszinü 
zászlók száma. Gondozták, féltették, 
a katonák, el nem váltak tőle, — 
amig lehetett. Dd ugye, elképzel
hetetlen, hogy péld ul egy rohamnál 
vagy egy gyors előremeuetelésuól a 
zászlókat magukkal cipeljék, — hát 
bizony sokszor elhullatták, és a sárba, 
porba tiporódott a szent ereklye. Ezt 
meg kellett akadályozni. De katonai 
érdek is ezt kívánja. A zászlók 
ugyanis fő.kerültek a vonatokra ós 
éppen nem kívánatos, hogy az eset
leg ólálkodó kémeknek Útmutatásul 
szolgájának a fölvonulásról ós csapst- 
szállitásról.

A közönség tehát — igy fejezte 
be az indokolást — okos ós kedves 
dolgot müvei, ha ezután a zászlókra 
szánt üssz< geket egy másik szép 
célra — például a rokkant katonák 
segítésére fordítja.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál a ján ljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnem ű osz
tá lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

G r u n b e r g e r  J ó z s e f
áruházába kostám kelme újdonságai megérkeztek

S Á T O R A L J A  Ü J H E L Y ,  W E K E R L E - T É R  4.
Lapunk m ai sz á m a  2  o ldal.
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Rendelet
a keqrénrN és zsemlyéről.

i  auiM áUs árak ttjhelyben.
S o h ni i d t Lajos kapitáuy a 

küvetkaaő hirdetményt bocsátotta ki: 
Z^apléavárracgye alispánjának 

felhatalmazása alapján as alább elő
sorolt élelmi cikkek maximális ára a 
kéyotk—okfroa áJUpittatik meg:

1915. szep tem ber 10-től 30-ig.
Kenyér és kenyérnemOek.

1 kg. kenyér nagyban 48 fillér 
1 9 „ kicsinyben 50 „
1 db. zsemlye (4 dgr. súly) 04 „ 

Keuyeret csak a miuisztt-ri reu- 
defefbetieiŐirt minoségö kenyér 
lisztből szabad sütni és legföljebb 
25°/» burgonyát lehet hozzáadni. A 
burgonya helyett rozsliszt használ
ható. A zsemlyét „2-ős“ lisztből kell 
előállítani. 2 -ős lisztbői másféle pék
sütemény elő nem Aliit ható. Ktres- 
kedésekben és viszont elárusító helyen 
a kenyér és zsemlye ugyanebben az 
árban árusítandó. Vendéglőkben, 
kávóházakban egy adag kenyér vagy 
zsemlye maximális ára 6  fillér.

Aki a megállapított maximális 
áraknál többet, vagyis magasabb 
árakat követel, elfogad, igér vagy 
fizet, kihágást követ el s az 36600/915. 
számú B.M. rendelet alapján 2 hónapig 
terjedhető elzárással és 0 0 0  koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntet
te tik.

H Í R E K .
—  Békésen e lin téze tt sa jtóper.

Még a múlt tólen törtenr, hogy lapunk 
a közigazgatási bizottság ülésén elő
terjesztett alispáui jelentés kapcsán 
megírta, hogy a katonaság Kerényi 
László szolgabirósági hivatalnokot 
kémkedés gyanúja miatt letartóztatta. 
Hamarosan kiderült, hogy Kiróuyi 
teljesen ártatlan és csupán néhány 
értelmetlen közkatona félreértésének 
áldozata. Ezt annak idején szintén 
közöltük. Miodazoná.tal Kerényi, mint 
köztisztviselő bírói utón is helyre
állítani reputációját s lapunk ellen 
sajtópert indított, mely a napokban 
került főtargyalásra. E tárgyaláson 
a cikk szerzője előadta, hogy mint 
az eltő perctől kezdve, úgy most is 
kész az ártatlanul meghurco t tiszt 
viselőnek a legmesszebbmenő erkü'c-d 
elégtételt uyujtani, kijelenti, hogy a 
cikk téves volta kiderült s igy annak 
közléséért sajnálkozásának ad kifeje
zést. Kerényi László ezt a nyilatko
zatot elfogadta és panaszát vissza
vonta, mire az e'járast a bíróság 
megszüntette; Kerényi Lászlónak az 
ügyben felmerült költségeire nézve 
pedig a felek úgy egyeztek meg, 
hogy azok fejében a Felsőm tgyar- 
orizági Hírlap K> rényi László adó- 
mányaképen a rokkant katonák 
javára 1 0 0  koronát : d, moly összeget 
a fennt jelzett célra az ill tékes 
helyre e'juttatjuk.

—  A tá b o ri papok caukatzürkóben.
A hadügyi kormány, mint a Stref- 
fleurs Mili' ürblatt jelenti, megengedte, 
hogy a tábori papok az eddigi fekete 
egyenruha helyett csukaszürke ruhát 
és csukaszürke sapkát viseljenek. A 
papok csukaszürke nadrágján igen 
keskeny fekete szegély fut végig a 
varratnál. A kabát gallérját a jövőben 
le is hajtják a tábori papok.

— Katonai kiképzések a közép
iskolákban. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a most következő 
tanítás esztendejére érdekes és neve
zetes újítást léptet életbe a közép
iskolákban. A miniszter a honvédelem 
fokozódó követelményeire való tekin
tettel, kívánatosnak tartja, hogy az 
ország ifjúsága a hadköteles kor előtt 
bizonyos katonai kiképzésben része
sükön. Egyelőre csupán kísérletre) 
van szó, amelynek kialakuló tanul
ságai alapján a katonai gyakorlatokat 
végleg beillesztik a középiskolai ta 
uitas keretébe. A katouás nevelés 
módját a reudöet részben a rendes 
tornaórákon, résíbeü a játék dél
utánokon és a kirándulásokkal kap- 
cso!atbau akarja loeg© dani. A veze
téssel elsősorban a z  ifit-* a etek lorna- 
tanárait és tanári testület katonai 
szolgalatot íhIj sitett tagjait kívánja 
megbízni a miniszter és csak amennyi- 
b -n ilyenek nem \o'náoak, a tény
leges szolgálatra igénkbe nem vett, 
nyugalmazott vagy tartalékos katona
tisztek teljej-itenek ezt a feladatot.

—  A tábo ri posta fo rga lom  ú jra  
vétele. A tábori postai íorgtil uat a 
mar előbb közzétett feltételek mel
leit folyó évi szeptember hó 13 tói 
kezdve a 10.. 14 , 16., 34, 45., 46.,
48., 53, 55., 61., 05., 69., 73., 76
78., 81., 85., 8 8 ., 91 , 93., 95.. 98.
106., 109., 113, ,19., 157., 207., 2,5, 
216, 2,7., 218, 119., 220,221.. 22'.,
223., 224., 251.. 254 , 301., 302., 303, 
304, 305., 306,308., 309., 310., 311..
312., 313., 314., 317., 319., 320,321. 
322 , 323., 324., 325., 326., 327.. 328.
329., 601., 602, 603., 604,605.. 606 ,
607., 608., 609., 610., 611., 612., 613,
614., 615 , 620, bs 630. számú tá 
bori postákhoz ujbói megindították. 
A tábori postai csomagokat ra. kir. 
postahivatalak (iiosiaügyuökséget) 
hét- nkét csak 3 napon át : hétfőn, 
kedden és szerdán vehetik fel. Ez 
a rendelkezés ucra érinti a 11., 39, 
149. és 186. számú tábori postákhoz 
fenntartott csornagforgamat, mely 
továbbra is állandó marad. Tekin 
tettel arra, hogy a tábori postai cso
magok a hadműveletei viszonyokhoz 
képest sokszor csak hosszas veszteg
lőn után jutnak a címzett kezéhez, 
a m. kir. postahivatalok (postaügy- 
nüksógt-k) kötelesek a c-.omag tar
tamát szigorúin ellenőrizni és az 
élelmiszert, vagy mái könnyen 
rom ó dolgot ta.lairaazó csomagot 
feltétlenül visszautasítani, ha pitiig 
a tiltott tarta om a későbbi kezeié* 
folyamán a lapiitatik meg, t rti por 
tóval a feladónak visszaküldeni.

—  A 4 2 — 50 évesek sorozása 
Szombaton Kezdődött h ma es teg
nap fejeződött be Ujhelyben a 
42—50 éves népfölk«-lők sorozás* 
A bemutató szemlén, — amint ezi 
az előállottak életkora magával hozte, 
— társadilmunknak több v. % fcj 
tagját is megvizsgálta s katonai 
szolgálatra alkalmasnak találta a bi
zottság ; igy többek között O l á h  
Feroncz törvényszéki elnököt c* még 
számosán másokat. Az „Öregek" 
sorozása egyébként számbelileg is 
ismét tekintélyes anyagot nyújtott 
a hadseregnek.

A  Hegyvidéki Hitelszövetkezetek Köz
ponti irodája folyó hő 15-én leendő belépésre 
szorgalmai, megbízható, lehetőleg nős irodaszolgét 
keres. Ajánlkozók munkakönyvvel, vagy bizonyit- 

„ványmásolatokkal a Központi Irodában Dohány-u. 
14. szám alatt jelentkezzenek.

Felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

JKai távirataink.
A  miniszterelnökség sajtóosztályának hivatalos 

közlései.

Nagy harcok Kelet-Galiciában.
B u d a p e s t ,  s t e p t .  1 3 .

Az osztrák-magyar vezérkar je len ti:
Orosz hadszinte'r :

Az oroszoknak Kelet-Galiciában harcvonalunk elleni táma
dásai egyre tartanak. A Szereth torkolatánál erős ellense'ges 
haderőt vertünk vissza, a harc számos ponton lövőárkokban 
vívott kézitusáig fejlődött. Strusovtól délnyugatra az oroszok 
több előretörése ütegeink kereszttüzében omlott össze, más 
támadásokat szuronnyal vertünk vissza.

Tarnapolnál küzdő szövetséges csapatok éjjel Kosovoltól 
és Jezirnetől keletre fekvő magaslatokon berendezett had
állásokba vonultak, amelyek a Strypa középső szakaszának 
keleti partján levő harcvonalunkhoz csatlakoznak, az ellenség 
ezt a mozdulatot nem zavarta.

Novoalexicenél heves harcok folynak. Dubnótól keletre 
csapataink a vasútvonalig nyomultak előre. Duraznó vidékén 
az ellenséget több ponton visszaszorítottuk, itt különösen 
a bécsi huszonnegyedik számú Landwehr ezred tűnt ki. 
Litvániában tegnap a Skutati falu bevételénél öt gépfegyvert 
zsákmányoltunk

Olasz hadszíntér:
Vrsic szakaszon, ahol az ellenség már a tegnapelőtti 

harcban több mint ötszáz embert vesztett; tegnap újra össze
omlott az olaszok egy támadása. Tolmeini hidfő ellen az 
ellenség négy sikertelen támadást intézett, tovább délre 
aránylag csend uralkodik.

A tiroli harcvonalon az ellenség eddigi kísérleteihez 
hasonló sikertelenséggel próbálta meg újra, hogy a popenei 
szakaszon levő hadállásainkat megközelíthesse. A határhid 
előtt száznál jóval több olasz hulla fekszik.

11 ŐFE'R altábornagy,
vezérkai i főnök helyettese.

Elértük a vilna-szentpétervári
vasútvonalat.

Berlin, s x e p t .  1 3 .

A  nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Keleti hadszíntér:
Hindenburg tábornagy hadcsoportja: A Duena balpart

ján Fridrichstadt és Jakobstadt között az ellenséget több 
állásából kivertük. Tovább délre a kitért ellenség után. A 
nyomuló német csapatok elérték Eckengrafeből Jakobstad- 
tól 30 kilométernyire délnyugatra a Bakischkibe vezető or
szágutat. Kupisky Düanburg és a Villaynak Vilna alatti ré
sze között az előnyomulás szintén serényen halad. Vilna 
Düanburg Szentpétervári vasútvonalat több ponton elértük. 
Grodnótól keletre levő Nyemen hadállásban az üldözést 
folytatjuk. Jeliárka mellett az ellenség több erős ellentáma
dását visszavertük. Tegnap több mint 3300 oroszt elfog
tunk, 1 ágyút és 2  gépfegyvert zsákmányoltunk.

Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja : az ellen
ség visszavonulóban van nyomon követjük, több mint 
1 0 0 0  oroszt elfogtunk.

Mackensen tábornagy hadcsoportja: az ellenség ellen
állását egész arcvonalon megtörtük, Pinsk irányában ül
dözzük.

Délkeleti hadszíntér:
A német csapatok tegnap Tarnopoltdl nyugatra és 

délnyugatra az ellenség több erős támadását véresen visz- 
szaverték, és eközben néhány száz oroszt elfogtak, éjszaka 
pedig az ellenségtől háborítatlanul, eddigi állásuktól néhány 
kilométernyire nyugatra levő kedvező állást foglaltak el.

Nyomatott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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