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Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk

A habom.
A háborús lelkesedés egy sze

mernyivel sem apadt. A harctér
ről érkező tudósítások katonáink 
hősies bátorságáról és újabb di
adalairól beszélnek. Idehaza pe
dig a társadalom mindent elkö
vet a katonák családjainak segé. 
lyezésére, a betegápolás szerve
zésére és a közrend fenntartására.

A háború eseményeiről szóló 
legújabb táviratainkat a túlolda
lon találja meg az olvasó, az 
alábbiakban pedig a háborús 
Ujhely krónikáját adjuk.

Látogatás
a betegnyugvó 
állomáson.

Dókus Gyula alispán, a Vörös 
Kereszt katonai megbízottja, pénte
ken délután meghívta az ujhe yi 
hírlapírókat a betegnyugvó állomás 
megtekintésére.

Múlt számunkban az idő rövid
sége, valamint helyszűke miatt nem 
referálhattunk részletesen a látot
takról, most azonban módunkban 
áll kimerítő kópét nyújtani a be
tegnyugvó állomás szervezetének és 
berendezésének.

Az intéznény rendeltetése.
Az alispán saját fogatán szállí

totta a hírlapírókat a betegnyugvó 
állomás telepeihez.

— A közönség nagy része — 
mondotta útközben az alispán, — 
abban a tévedésben van, hogy a 
Vörös Keresztet valami egészen 
különálló szervezetnek, s a beteg
nyugvó állomást valami privát intéz
ménynek tekinti. A dolog nem igy 
áll. A betegnyugvó állomásokat tu- 
lajdonképen a hadvezetősóg létesí
tette, már a békeidőben, évekkel 
ezelőtt megállapított pontos séma 
Baerint. A Vörös Kereszt csupán a 
kezeléssel van megbízva, ami igen 
fontos és nagy feladat. A hadsereg
nek ugyanis a harctéren van szük
sége az orvosaira és az egészségügyi 
szervezetére, s igy itt jóformán min
dent a Vörös Keresztnek kell ellát
nia. A berendezés és kezelés költ
ségei is a Vörös Keresztre hárulnak, 
minthogy a hadvezetőségnek a há
ború folytán úgyis óriási kiadásai 
vannak, A betegek élelmezését rész

bon megtéríti a hadvezetőség, de a 
berendezés költsége teljesen a Vö
rös Kereszté, úgyszintén ő fogja 
fedezni tizenkét súlyos sebesült tel
jes ápolási költségét. A kezelés is 
tetemes költséggel jár. Szükséges 
tehát, hogy a társadalom teljes 
erejével támogassa a Vörös Keresz
tet. Ötven súlyos sebesültet a vár
megye fog állandóan ápoltatni az 
Erzsébet küzkórházban.

A Vörös Kereszt és a vármegye 
által állandó ápolásra felvett hete 
gektől eltekintve, a többi sebesültek 
nem maradnak itt felgyógyulásukig, 
hanem csak megpihennek néhány 
órára. Friss kötést kapnak a sebeikre, 
élelmet, gyógyszert kapnak, gon
dos ápolásbaa részesülnek, azután 
tovább szállítják őket és egy másik 
transzport jön a helyükre. Éppen 
a sebesültek állományának ez a 
folytonos változása teszi nehézzé a 
munkát, amelyben a legcsekélyebb 
fennakadásnak sem szabad előfor
dulnia.

A dohánygyári telep.
A betegnyugvó állomás egyik 

telepe a dohánygyárban van beren
dezve, Egy óriási, kétemeletes rak
tárépület lett kórházzá alakítva. Az 
alispán szeretetreméltó szívességgel 
kalauzolt végig bennünket a telep 
összes helyiségein.

Először az „értesítő irodába" 
léptünk be, ahol az összes sebesül
tekről pontos jegyzéket vezetnek 
oly célból, hogy a betegek állapo
táról hozzátartozóikat és a hadve
zetőséget értesítsék. Ezt a fontos 
újítást a két Vörös Kereszt egylet 
léptette életbe. Az iroda magyar és 
német nyelven levelez. A német 
levelezést Boronkay Lászlóué, a ma
gyart Lehotzky Lajos vezeti.

Innen a kezelő bizottság irodá
jába mentünk. Itt végzik az admi
nisztratív teendőket a bizottság tag
jai; gróf Berohtoldt Kázraér, Dongó 
Gy. Géza, dr. Gombos Gáspár, Gyu- 
lay Károly, báró Maillot Nándor és 
Moldoványi Géza. Irodai szolgálatot 
teljesít Dieues Ervin.

Ezután a kórtermeket tekintet
tük meg. Kát óriási kórterem vau a 
földszinten, kettő pedig az első eme
leten. Minden kórteremben 50—50 
ágy van felállítva. Az ágyak tiszták, 
kényelmesek. A terem közepén asz
talok vannak, amelyek mellett ét
kezhetnek, levelet írhatnak, szórakoz 
hatnak a sebesültek. Miuden kórte
remben be van vezetve a vizveték 
és a villanyvilágítás.

Azonkívül minden elképzelhető 
szükséglettel bőségesen fel van szé
nivé minden körterem. Mosdótálak 
kötszerek, tartalék ágyueraüek, stb. 
stb. készen várják a sebesülteket. 
A rend valóban mintaszerű. Az utol
só pohár is a helyén van, a gon
dosság, az előrelátás jelei minde
nütt

Az első emeleten is két kórte
rem van, az előbbiekhez teljesen 
hasonló módon berendezve. Azonkí
vül a második emeleten is van két 
tartalék-kórterem, úgy hogy össze
sen 300 sebesült helyezhető el a te
lepen.

Az emeletekre lift szállítja fel 
a betegeket.

A földszinten van a gőzfertőtle- 
uitő, továbbá az egészségügyi kato 
nák laktanyája, húsz személyre van 
berendezve.

A katonák egyszerűen és kato
nás rövidséggel főhadnagy urnák 
szólítják az alispánt, aki, mint a 
Vörös Kereszt katonai delegátusa, 
egyenruhában jár-kól és teszi intéz
kedéseit. Vau ebben a bajtársi meg
szólításban valami kedves, valami 
bájosan megkapó . . .

Nos, a „főhadnagy ur“ olyan 
munkát végzett a betegnyugvó ál
lomás szervezésével, ami a kamarás 
alispán ur Öméltóságának is becsü
letére és dicsőségere válik . . .

A pályaudvaron.
A betegnyugvó állomás másik, 

az előbbinél kisebb telepe a vasúti 
pályaudvaron vau bereudezve.

6 A doháuygyár kapujától a vas
út felé vezet a Mező-utca. Ez az 
utca eddig egy rendezetlen, gödrös, 
piszkos sárfészek volt. Az alispán 
most gyöuyörüeu reudbehozatta ezt 
az utcát, amelyen a sebesülteket 
fogják hordágyakon szállítani a pá
lyaudvarról a dohánygyárba.

A pályaudvaron vau a betegnyug
vó állomás számvivő irodája, köt
szerraktára, stb. A 11. osztályú váró
terem kórteremmé van alakítva. Itt 
fogják ápolni a súlyos betegeket. 
Tízesükét ágy van a teremben, fel
szerelve minden szükséges eszközök
kel, még orvosi műszerekkel is. Itt 
is a leguagyobb rend és tisztaság.

A Vörös-Kereszt szervezete.

A dohánygyárban és a pályaud
varon egyelőre busz önkéntes ápoló
nő teljesít szolgálatot. A napokban 
azonban még ötvenketten fogják a 
vizsgát letenni, s igy összesen het
venkét ápolónője lesz a betegnyugvó

állomásnak. Azonkívül húsz katon* 
és hat polgári ápoló segédkezik az 
ápolásnál és a betegek szállításánál.

A sebesülteket 8 orvos fogja ke
zelni. Az élelmezést 36 tagú hölgy
bizottság kezeli Hczay Eleknó ve
zetésével, a mosást pedig 24 tagú 
hölgybizottság intézi.

Minthogy a betegeknek nemcsak 
szakszerű ápolásra van szükségük, 
hanem arra is, hogy kedélyük, lelki 
erejük óbrentartassók, erre a célra 
is uyolcvautagu hölgybizottság ala* 
ku't az alispán kezdeményezése foly
tán. A bizottság tagjai be fognak 
járni a betegekhez, gondoskodnak lel
ki szükségleteik kielégítéséről, tollba 
mondott leveleiket leírják, stb. En
nek. a bizottságnak elnöke Meozner 
Bóláné, alelnökei: Pintér Istvánnó, 
Szilassy Györgynó, Steinhoffer Sán- 
dorné, Haas Fülöpné, Guttmann 
Móruó és őzv. Kiss Györgynó. Jegy
zők : Putti Mici és Davidovics Edit. 
Ellenőr; Lakatos Lenke.

Végül egy harrainctagu boy- 
csapat is alakult derék fiatal fiuk
ból, akik a hatalmas szervezettben 
küldöncszolgálatot fognak teljesíteni.

íme, ilyen nagyarányú és ilyen 
pontosan beosztott szervezete van a 
Vörös Keresztnek. Mint egy óriási 
gép, amelyet csak meg kell indítani 
és minden részecskéje pontosan tel
jesiti a feladatát, külön-külön és 
mégis összhangban egymással. Meny
nyi gond, mennyi kürültekintés, 
mennyi érzék és mennyi munka kel
lett ennek a hatalmas gépezetnek a 
felépítéséhez!

Most még csak nyugvó állapot
ban láttuk ezt a gépzetet, de igy is 
felejthetetlen benyomást tett reánk 
Hat még, ha megindul, ha műkö
désben lesz ez a gyönyörű szerve
zet 1

Biztosak vagyunk benne, hogy 
az újhelyi betegnyugvó állomás hi
vatása magaslatán fog állani és fel
adatának a legteljesebb mértékben 
meg fog felelni.

A legnagyobb dicséret és elis
merés illeti ezeit a Vörös-Kereszt 
lelkes gárdáját, elsősorban a nemes- 
lelkű, á dozatkósz hölgyeket.

Legfőképen azonban érdemes 
alispánunk előtt kell meghajtani az 
elismerés lobogóját, aki az egészet 
megteremtette és szervezte.

A fentiekből fogalmat szerezhet 
magának a közönség arról, hogy « 
Vörös Kereszt milyen reraes és fon.

POLENAI GYÓGYVÍZ!
Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorba és köszvény ellen. Kitűnő 
Izü, igen Uditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyáikaoldó szer. Borral vegyítve a legfőbb fröccs.

— — -  K A P H A T Ó  M I N D E N Ü T T .  ........." , =
Lapunk mai száma 2 oldal.



70. szám (2) FELSOMAGYARORSZAGI HÍRLAP Héttő, augusztus 24

tos missziót régei a sebesültek ápo
lása ktlrUI. A társadalom, amely ed
dig Bem rolt szűkkeblű a Vörös-Ke
reszttel szemben, most bizonyára 
még szívesebben és még fokozottabb 
mértékben fogja adományaival 
nemes óéit támogatni.
Adakozzunk a Vörös Keresztnek 1

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehérnemű os ztá 

lyát. Elsőrangú áruk, olcsó árak.

A  közönséghez !
A  „Felsőmagyarországi Hír

lap" a háború tartama alatt he
tenként háromszor: hétfőn, szer
dán és pénteken jelenik meg.

A  tönkrevert franciák.
Berlin, aug. 23.

Metztől északra a német trón
örökös Longorgtól mindkét irány
ban hadseregével előrenyomulva 
a vele szemben álló ellenséget 
tegnap legyőzte és visszavetette. 
Lotharingiában a győzelmes né
met hadsereg a bajor trónörökös 
vezetésével a megvert francia se
reget üldözve elérte a Lunewille- 
Blamond vonalat és folytatta az 
üldözést. Namur előtt tegnapelőtt 
este óta dörögnek az ágyuk.

Németország nem 
nlkuszik Japánnal.

Berlin, zug. 23.

A Japán ultimátumra az itteni 
japán ügyvivő előtt a következő 
szóbeli nyilatkozatot tették. Japán 
követelésére Németországnak nincs 
mit válaszolnia, ennek folytán in
díttatva érzi magát arra, hogy 
Tokiói nagykövetét visszahívja és 
hogy a berlini japán ügyvivőnek 
kiadja útlevelét.

A z orosz harctérről.
Berliö, aug. 23

Erős orosz haderő nyomul a 
Gondinen rtngerburg vonal leié.

Az első német hadtest e hó 
20-án ismételten megtámadta a 
Gondinnen felé előnyomuló ellen
séget, amelyet visszavert. A  harc
ban a németek 8000 orosz kato
nát elfogtak és 8 ágyút zsákmá
nyollak. A  német hadtest egyik 
lovas hadosztályról hosszabb időn 
nem érkezett hir, kitűnt azután, 
hogy a hadosztály két ellenséges 
lovas hadosztállyal állott harcban. 
A  német lovashadosztály tegnap 
érkezett vissza a hadtesthez 500 
orosz fogollyal. További orosz 
erősítések ^regeitől északra és

h K  ~

A  Bodrogköz 
segélyakciója.

A bodrogközi járás főurai, egy
házi és világi előkelőségei gyűltek 
össze f. hó 16-án Királyheltneczen, 
a városháza nagytermében, hogy 
gondoskodjanak a harctéren levők 
nyomorgó családtagjairól.

Több felszólalás után a főszol
gabíró javaslatára megalakították a 
segély-akció központi bizottságát. 
Elnök: Bencsik Béla főszolgabíró, 
helyettese: Zombory Géza tb. fő
szolgabíró. Tagjai: Gróf Majláth 
Józsefné, királyhelraeei Weinberger 
József dr. és Dr. Farkas Róbert plé
bános, Végül megválasztották az 
egyes községek helyi bizottságainak 
tagjait.

A Bodrogközi Jótékony Nőegy
let kétezer koronát adományozott a 
bevonult katonák hozzátartozóinak 
segélyezésére.

a massuri tavaktól délre nyomul
nak elő. Keleti hadseregünk to
vábbi mozdulatairól még hallgatni 
kell, nehogy idő előtt eláruljuk 
az ellenségnek intézkedéseinket.

MenekUI a belga király.
Bécs aug. 23.

Neue Freie Presse berlini je
lentése szerint a belga királyi 
család Angliába szándékozik me 
nekülni.

A  „Zenta" menekültjei.
Budapest, aug. 23.

(Hivatalos jelentés.) Cetinjei 
hivatalos hiradás szerint a Zenta 
hadi hajóról, amely e hó 16-án 
a francia hajóhaddal vívott harc
ban állítólag elsülyedt, 14 havi
díjas és 170 főnyi legénység, köz
tük 50 sebesült, Montenegró part
ján megmenekült. A  megmene
kültek neveinek közlését a leg- 
közelebbbi időre kilátásba helyez
ték és a névsor annak idején 
haladéktalanul nyilvánosságra is 
kerül. A  küliöldi sajtóban terjesz
tett minden egyéb hiradás, mely 
haditengerészetünnek az Adrián 
vívott tengeri ütközetekben szen
vedett állítólagos egyéb veszte
ségeiről szól, teljesen valótlan.

Német lapvélemények.

Berlin, aug. 23.

Egyes lapok foglalkoznak az
zal a bécsi kommünikével, melyet 
az osztrák-magyar hadvezetőség 
a szerb harctér eseményeiről tett 
közzé. A  lapok hangoztatják az 
osztrák-magyar hadvezetőseg ezen 
eljárásának célszerűségét, amelyet 
német szempontból örömmel lehet 
üdvözölni, mert ez az eljárás a 
két hadsereg sikeres együttmű
ködését biztosítja.

H Í R E K .
— Búza Barna sorsa. Búza Bar

na, lapunk volt főmunkatársa tudva
levőleg elkísérte Károlyi Mihály 
grófot amerikai agitációs kőrútjára. 
Károlyiók ezidőszerint Londonban 
vannak, ahonnan majd csak a ha
jójáratok megindulása után térhet
nek haza Magyarországba. Búza 
Barna, Barabás Béla és Iiéderváry 
Lehel azonban New-Yorkban ma
radtak, s még nincsen róluk semmi 
közelebbi hir.

— Halálozás. Özv. Ballagi Gé- 
zánó szül. Lengyel Hona folyó hó 
22-ón 49 éves korában hosszas szen
vedés után elhunyt.

— A sátoraljaújhelyi polgári fiú
iskolában a beiratá.sok naponta d. e. 
9—11 óráig eszközöltetetnek az is 
kóla tantestületi szobájában. ‘A ja
vító és felvételi vizsgálatok aug 
31-ón és szeptember 1-én lesznek 
megtartva.

— Amerika fele nincs hajóközle
kedés. A háborúra való tekintettel 
a „Gunard* Magyar-Amerikai vonal 
a „Norddeulscher L'oyd“ ésa*„Harn- 
burg Amerika Lince“ hajóinak Fiu
me, Breraen és Hamburgból Ame
rikába való indulása egyelőre elma
rad,

— Hogyan büntetnek Kassán. Kas
sáról Írják : Macsej JJános pékmes
ter oly kicsi süteményeket készített 
és a kenyeret oly magas áron adta 
el, hogy emiatt a rendőrség eljárást 
indított ellene s 10 napi elzárásra és 
200 korona pénzbírságra Ítélte őt.

LEGÚJABB.
Németek
diadalmas győzelm e.

Berliu, aug. 24.
A  nagy vezérkar jelenti, a ba

jor trónörökös vezetése alatt álló 
csapatok, amelyek Lotharingiában 
győztek, átlépték a Lüneville 
Blamont Cirev vonalát a huszon
egyedik hadtest ma bevonult Lü- 
nevillébe. Az ellenség üldözése 
kezd dús gyümölcsöt teremni, 
számos hadi foglyot és jelvényen 
kivül a Vogezeken és a hegyeken 
előnyomuló balszárny már 150 
ágyút zsákmányolt. A  német trón
örökös serege már folytatja Long- 
vy irányában a küzdelmet és az 
üldözést. Albert würlembergiher
ceg serege Neuchautelltől mind
két felöl nyomul előre. Teljesen 
szétvert, egy francia sereget, mely 
a Semoison nyomult és jelenleg

üldözi az ellenséget, Számos igyu, 
hadi jelvény és hadi fogoly, közte 
több tábornok is került kezébe. 
A Maastól nyugatra a mi csapa
taink Maubeuge felé vonultak, egy 
angol lovas dandár a csapataink 
előtt feltűnt, vereséget szenvedett.

A  szerit harctérről.
Serajevd súg 23. 

Ide érkezett sebesültektől 
szerzett autentikus információ 
szerint közlik, hogy Visegrád 
Rudo melletti győzelmes harco
kat csapataink hősiesen és cso
dálatra méltó bátorsággal vivták 
Már abból körülménykből, hogy 
egy lövész árokban ötszáz halot
tat találtak következtetni lehet 
milyen óriási volt a szerbek vesz
tessége. Hogy a mi részünkről is 
jelentékeny vesztesség volt min- 
dennekelőtt annak a halálmegve- 
tésnek és bátorságnak tudható be, 
amellyel csapataink az ellenséget 
megtámadták. A tisztek azt állít
ják, hogy katonáink alig fékezhe- 
tők és hogy legkedvesebb harc
módjuk a szurony roham.

Német tengerészek 
Boszniában.

Berlin, aug, 24. 
A tengerészet főparancsnok

ságától érkezik Serajevóból a 
jelentés, hogy a német Szkutari 
különítmény csatlakozott az osz
trák magyar csapatok hadműve
letéihez Schnieder őrnagy jelenti, 
hogy a Visegrád melletti 95 d. 
magasságon a szerb állást elfog
laltak. Három tengerész katona 
két tiszt huszonnégy katona m eg
sebesült. A legénység magatartása 
példás.
Dőntő események előtt.

Bécs aug. 24 
A Fremndenblatt szerint Né

metország fényes sikerei arra en
gednek következtetni, hogy a 
legközelebbi napokra döntő ered
ményeket várhatunk. AN euesW ie. 
ner T agblatt“ megállapítja, hogy 
a német, osztrák és magyar had
erő titáni munkája alaposan meg 
íogja változtatni Európa térképét.

Felelős-szerkesztő:
Dr. K A R P A T H r  L Á S Z L Ó

Kiadótulajdonos :
LANDESMANN MIKSA

Jlfíai tá v ir a ta in k .

Motorbenzin
Petroleum

Motoriizemolaj
A z Első Sátoraljaújhelyi Petroleum Fino

mító Részvénytársaság 
sátoraljaújhelyi gyára.

benzint, petróleumot, és motorllzemolajat, az áru 

valamint a hordók értékének lefizetése ellenében, 

korlátlan mennyiségekben szállíthat, ha a vevők 

az árut a gyárból szekéren elvitetik.
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