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Magyarország
szerepe.

A monarchia gerincének ne
vezte egy cikkében Magyarorszá
got a legelterjedtebb olasz újság 
Ezt a kifejezést nem először hall
juk azóta, hogy a nagy világfel
fordulás löldrengé^e rázta meg 
Európát. Ezt az egyszerű és épen 
nem újkeletű megállapítást a 
„Corriera della Sera“ szögezte 
most le és talán épen ez ad 
most megint aktuilitást, valami 
sajátságos izt egy olyan történe
ti igazságának, amelyet a ma
gyar politikusok már Mária T e 
rézia óta hangoztatnak.

Magyarország s a magyar 
nemzet csakugyan nem ma lett a 
monarchia gerincévé s nem a 
világháború vihara lendítette át 
erre az országra a kettős mo
narchia súlypontját. Abban a kon 
glomerátumban, amely Ausztriá
ban Isten tudja hány heterogén 
elemből lett álllamá, természet 
szerűen soha nem lehetett meg 
az a csudálatos és kiapadhatat
lan erő, amit csak a nemzeti lét 
s a nemzeti öntudat adhat egy 
országnak. Nyelvek, népek, szár
mazások és tradíciók kavarodá
sában századokon keresztül ott 
állott ez a nemzet a maga csudá 
latos erejével, egységes íajiságá- 
val és államalkotó képességével ; 
amikor Középeurópa megrázkó- 
dott, ez az ország és ez a nép 
tartotta a legszilárdabban a vál
lán, mint valami politikai Atlasz, 
a habsburgi trónt és a habsburgi 
monarchiá*; itt volt a legtöbb po
litikai öntudat, akarat és a lönn- 
maradás és lejlődés hallatlan 
energiája, itt volt minden, ami 
nélkül nincs nem/et, nincs állam 
és nincs fejlődés. Mária Terézia 
háborúja alatt a napóleoni föld 
indulások idején, a tizenkilence
dik század nagy szabadságmoz
galmai után mindig-tnindig Ma
gyarország volta a gerince ennek 
a monarchiának.

Mégis egy világháború kellett 
hozzá, hogy ennek a nagyszerű, 
életerős és friss magyarságnak

az erejét észrevegyék odakint és 
rájöjjenek végre arra a politiKai 
igazságra, amelyet annak előtte 
csak Bismarck élesen látó szeme 
vett észre.

Magyarország valóban nem 
most lett a monarchia gerince, 
de most éri az a megbecsülés, 
amelyet eddig a politikai rövid
látás nem akarta oda tűzni a 
mellére.

f i  sátoraljaújhelyi 
megfigyelő állomás.
Mailáth József gr. az újhelyi 

betcg-mrgf.g) elő állomás mi
niszteri biztosa szives volt fogad
ni az újhelyi lapok szeikesztőit, 
hogy a közönséget tájékoztassák 
a megfigyelő barakk-kórház mi
ben ététől.

A nagybecsű és érdekes in- 
tervjut, amely részletesen feltárja 
a nagyszerűen bevált intézmény 
ről mindazt, ami a közönséget 
érdekelheti, alább egész terjedd 
méhen közöljük.

Lehetetlen azonban meg nem 
jegyezni, hogy az ember csak 
akkor tudhatja valóban megbe
csülni az ott végzett munkál, ha 
személyesen van része a b trakk- 
város látványosságában. Valóban, 
békés időkben évekig eltart ilyen 
építkezés, most pedig alig 1— 2 
hónap alatt nőit ki a földből a 
megfigyelő állomás, amelyben 
egyszerre 3100 beteg katonának 
lesz vetve meleg ágy, hogy ki 
pihenje a háború fáradalmait és 
innen a betegségének megfelelő 
gyógyhelyre továbbiitussék.

Elképzelhető, hogy mennyi 
fáradságos és milyen lázas munka 
kellett ahhoz, hogy befogadóképes 
legyen a barakk. Olyan ember 
kellett ennek az intézménynek az 
élére, aki erős kézzel, de meleg 
szivvel fanatikus vezérévé válik a 
szent célnak : mielőbb talpra állí
tani hős katonáinkat és akinek 
munkabírása és munkaszeretete 
leküzdi azt a rengeteg akadályt, 
amely háborús időkben, vasúti 
mizériák közepette ily nagyszabású 
építkezés lebonyolítását csaknem 
lehetetlenné teszi. Alkalmasabb

térliut erre e célra a minisztérium 
valóban nem nyerhetett volna 
meg Mailáth József grófnál, aki
nek páratlan agilitásáról csodákat 
mesélnek.

Ily ritka vezetés mellett érthető 
csak meg az a példátlan eredmény, 
hogy lebrudrban teljesen befejezést 
nyer az egész építkezés és teljes: 
mértékben üzemb ; léphet az áidá- , 
sós intézmény.

A miniszteri biztos ur a kö- | 
vetkezőkben volt szives ismertetni 
a barakkot:

A barakkok ős építésük.
A kórház hivatalos ciiue : 

„Harctéri beteg-megfigyelő állomás/* 
Ez intézmény alatt p. dig a harctérről 
érkezett és megfigyelendő sebesültek 
és betegek elhelyezésére szolgáló 
nagy barakk kórházat érijük, amely 
2—5000 beteguek és sebesültnek be
fogadására van tervezve. A sátoralja
újhelyi barakk-kórház mintegy 3000 
sebesültre, illetve betegre lesz be
rendezve.

A sátoraljaújhelyi barakkokat a 
hadügyi kincstár állíttatta fel saját 
vállalkozójával, a belső berendezést 
és a hiányzó építési munkálatokat a 

i miniszteri biztosnak kellett végeztetni.
I Ez volt az óu feladatom. Kész ba
rakkokat kapván és a dolog igen 

i'ürgős lévén, a megye és város 
1 szakmunkásait nem foglalkoztathat- 
iám. A minisztériumnál kikötöttem,! 
hogy csak egy megbízható cégnek j 
adhassam át «? munkát, hogy nekem 
a vállalkozókkal ne legyen bajom és ' 
csak egy legyen felelős és igy a 
Gedeon és ICont céget bíztam meg! 

! az összes munkálatokká'. A villany-i 
'világítási, vízvezetéki, Csatornázási' 
munkálatokat Gedeou mérnök a -  

1 vállalkozónak udta ki. Ő felel tehát; 
j minden munkálatért. Az ellenőrzést! 
a sátoraljaújhelyi m. kir. álluraépitó-1 
szeli hivatal főnöke gyakorolja., aki 
techuikai ügyekben kérésemre szak- 

; értőül mellém lett adva.
A kórház helye.

A kórház helyéül alkalmasabb 
nem volt, mint a mostani, A kiszemel*

' tek közül egyik hely sem felelt meg 
a minisztérium által kívánt követel
ményeknek, hogy ugyanis lehetőleg 
a várostól és a nagyon frekventált 
utaktál távol legyen, megfelelő víz
zel, villanyvilágítással ellátható le

gyen, végül, hogy vasúti szá'litmá- 
nyok oü lirány itása zavartalanul
történhessék. Miután az úgynevezett 
delta közti hely mindezen követel
ményeknek megfelel, azért telepítet
tem uz egészet arra a helyre, ahol 
most van s ahol a delta vágányt 
nagy nehézségek, ellenzések és aka
dályok után végre kiépíttethettem. 
Deltavágány nélkül ugyanis én a 
barakkokat a nyárig sem készíttet
hettem volna e'. Mindenki tudja, 
hogy Sátoraljaújhely vasúti állomása 
a mozgósítás óta mennyire igénybe 
vau véve a vonatok által; bátran 
állíthatom, hogy delta nélkül a 
sátoraljaújhelyi állomás nem tudta 
volna a mostani nagy csapatmozgé- 
sitasokat fennakadás nélkül lebonyo
lítani. A fölös’eges vasúti kocsik, — 
néha 100-on felül, — a deltán álla
nak. — A felmerülő költségek fede
zése iránt a belügyminiszter intéz
kedik.

Mailáth gróf ős a barakk.
Mar julius vegén a mozgósítás 

alkalmából, midőn a háború iránt 
országszerte nagy lelkesedés és harci 
kedv mutatkozott, jelentkeztem meg
felelő munkakörre a belügyminiszter
nél és a miniszterelnöknél ; előérze
tem volt, amit akkor ki is fejtettem, 
hogy a stratégiai okokból esetleg 
visszavonuló hadseregünk, a kikerül
hetetlen járvány fellépése, az esetleg 
menekülők, az avval járó pánik, a 
sebesült szállítmányok, a katonaság 
által megszállott vidékek élelmezése 
oly feladatokat fog róni a közigaz
gatási hivatalokra, hogy azok a 
fokozott munkát nem fogják bírni 
megfelelő segiiseg és támogatás nél
kül elvégezni. Erre az időre tehát 
felajánlottam szolgálataimat, mert a 
magúm részéről is hozzá akartam 
járulóra magam munkájával, akkor, 
amikor mindenki a legjobb erejét, a 
magáét, a haza üdvéért feláldozza. 
Ezt a talán kevósbbó dicsőséges, de 
annál terhesebb és hasznosabb mun
kakört választottam, ahelyett, hogy 
a katonatiszti rangomat visszakértem 
volna, ahol összeköttetéseimnél és 
koromnál fogva mindenesetre érdeke
sebb és kényelmesebb alkalmazást 
tudtam volna magamuak kijárni, — 
Mikor azután a kolera felütötte a 
fejét és az a veszély mutatkozott, 
hogy a járványmentes, de a hadi 
műveletre szükséges u. n. »Ilinter-
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H Í R E K .

land«-ot veazólyeeteti, újból fül- 
emeltem szavamat, kórve gyors ás 
erélyes intézkedést. Odafenn tudták 
tehát, hogy érdeklődöm a dolog iránt 
Et az oka annak, hogy felkértek, 
hegy ez.u exponált ponton a dolgok 
vezetését átvegyem.

A munkálatok befejezése.
A megfigyelő állomás sohasem 

lett volna készen, ha a nagygéresi 
kőzúzómat a megbízás vétele után 
azonnal üzembe nem állítottam volna 
és a megfigyelő állomáshoz vezető 
uj raüuthoz, a deltavágány részére 
s a barakkok betonirozásához a 
kavicsot naponkint nem szállíthattam 
volna, azonkívül a terepen nem csi
náltattam volna kocsiutakat és gyalog
járókat, egyáltalán nem tudtunk 
volna mozogni az állandó esőzés 
következtében nagymérvben felázott 
talajtól és sártól és ma nem lenne a 
barakk kórház befogadóképes.

Miután az ismeretes nehéz vasúti 
forgalom miatt a szállítmányok na
gyon lassan és rendetlenül jönnek, 
mindent úgyszólván ki kell kutatni 
és erőszakolni, mindkét mosó beren
dezésem — úgy a közönséges, mint 
a fertőző betegek részére — még 
ma is hiányzik. E hónap végével sem 
lehetek még teljesen készen. Remé
lem azonban, hogy február közepén 
mindenesetre elkészülünk teljesen. Addig 
segítünk maguukon. llála Istennek 
nem vagyunk nehézkesek. A legtöbb 
dolgunk úgyis tavasszal lesz. Bárha 
augusztusban felépítettük volna a 
barakkokat, nem szenvedtek annyi 
nélkülözést sebesült katonáink, akik 
Ujhelyeu keresztül mentek. Ezidő 
szerint 10 barakk befogadóképes, a 
beteglétszám jelenleg 382.

Az élelmezés.
A kórház élelmezése házilag és 

katonailag történik, — s mondhatom, 
hogy ezen a téren is leküzdöttünk 
minden nehézséget. Ebben a tekin
tetben talán a tejkérdés megoldása 
fogja legjobban érdekelni, amelynél 
tényleg nehézségek lehettek volna, 
ha nem sikerül ennek elejét venni. 
Amikor az orosz betörés Zemplén 
ben nagy ijedelmet váltott ki s 
mindenki marháját eladni, vagy 
biztonságba helyezni igyekezett, 
akkor vettem én a Duuántu', Czelldö- 
raölkön 2C0 darab jó fejős tehenet 
a megfigyelő állomás részére. Ennek 
a tejét^szállitora én tengelyen naponta 
Perbenyikről Ujhelybe. A vasútra 
nem bizhatora, mert a tej megsava- 
nyodna és kannáim esetleg elvesz
nének. így az este frissen fejt tejet 
másnap a barakkban már élvezhetik.

— Kinevezések. Az igazságügy- 
raiuiszter Uyurkovich Zsigmond dr, 
ungvári járásbirósági joggyakoroo 
kot a szerencsi járásbírósághoz és 
Toraola Béla dr. budapesti ügyvéd- 
jelöltet a sátoraljaújhelyi törvény
székhez jegyzőkké nevezte ki.

— Adomány. K a r d o s  Zsig- 
raoud gyógyszerész egy fogadásból 
kifolyólag háborús jótékony célra 
10 koronát adott át lapunknak, 
amely összeget a Vörös Kereszt 
Egylethez juttattuk el.

—  Töketerebes jótékonysága. 
Tőketerebesről írja tudósítónk ; Tő- 
keterebes asszonyai és leáuyai a 
kezdeményezésére és lankadatlan ki- 
Felelős szerketsző: Landesmann Miksa

tartása mellett élénk részt vesznek 
a háborús mozgalmakban, amennyi
re tőlük a nehéz körülmények kö
zött lehetséges. Amidőn téli ruha 
felszerelés kellett katonáinknak, mun 
kához láttak gyűjtöttek és dolgoz
tak s eredményképen: 109 drb.
149 pár érmelegitőt, 236 hósapkát, 
178 pár kapcát s ezenkívül 44 drb, 
különböző téli ruhát küldték fal i 
Hadsegélyző hivatalnak. Ez azon 
bán csekély munkálkodás volt ahhoz 
képest, melyet a nők tesznek 

Töketerebes álloraásáon átvonuló 
sebesült és harcba menő katonáink 
meleg étellel való ellátására. A hely
beli és vidéki lakosság, illetve a2 
egész gálszécsi járás támogatásával 
uapont a sok száz katona kap itt teát, 
meleg ételt és az erre felé már oly 
nagybecsű kenyeret. Tevékeuyeu 
támogatják ebben különösen a szom
szédos községek, főként Gálszécs 
asszonyai és leáuyai szintén kitartó ál
dásos munkájukkal, a községek pedig 
versenyeznek a támogatásban, igy pl. 
Hardicsa magyarjai karácsonykor 
egy szekér kalácscsal jelentek meg 
a szent ünnep fájdalma enyhítésére. 
Gyönyörű és megható volt e konyha 
karácsonya. A szeut estén erre át
vonuló katonáinkat egy-egy minden 
jóval telt csomaggal leptek meg s 
ezeren jóval felül osztottak ki iiy 
szeretetadományt. Deréké soproni 
öreg népfölkelőiuk mentek éppen 
erre — s könnyes szemekkel köszön
ték meg a nem várt ajándékot, majd 
rendbe állva tisztjeikkel együtt imát 
vezényelve, énekelték el a himnuszt, 
— s küldték gondolataikat eszükbe 
juttatott otthonaikba.

A sátoraljaújhelyi népkonyha 
egylet javára folytatólag adakoztak ; 
Fuchs I nruska, Klein Andorné, Pra- 
covski kapitány, Diószeghy Pál, Dr. 
Róth Józsefué, Abonyi Irén, Lányi 
Jenő, Groák Miksánó, Tolcsvai Nagy 
Barnáné, Fejér Elemérné, Spigel 
Áronná, Schwarcz L opold, Grosz 
mán Gábor, Kluger Jenő, Eugel Sá
muel, Büchser Vilmosné, Müiler M. 
A. Vajda Józsefná, Blumenfeld Emá- 
nuelné, Czakó Ignácaó, Lefkovics 
Sáudorné, Klein Salamou, Schw jiger 
Ignácné, Sch\wiger Aronné, Mandel 
Nándor, Kőuig Ignácné, Waller Mór 
Blumenfeld Lajosué, özv. Riichard 
Gyuláué, Felberbaum Beruátnó, Dr. 
Reichard Silamouué, Jacobovics Li 
gót, Lipót, Lukács Hermán, Kardos 
Zsigmond, Fischer Testvérek, Wc-isz 
Emilné, Szenes Lipótné, Fried Vil
mosné, Getzh-r Dávid, Frünberger 
Miksáné, Safir Márkus, Kornstein 
JeDŐ, Földes Ferencné, Klein Kál
mán, Klein Gézáné, Stern Mórué, 
Richter Lipót, ürünvald Miksáné, 
özv. Keresztesi Lajosné, Perimutter 
Ferenc, Landesmann Miksánó, Bur- 
ger Ede, Steindler Hermán, özv. 
Schwarc Mórué Stern Lászlóné, 
Betteiheira Gyula, Weisz Henrik, 
Dr. Gombos Gáspár, Weisz Mór, 
Deusch Adolfná, Dr. Földes Albert- 
né, Kroó Mór, özv. Weszely Mórué, 
Grüevald Lajosog, Klein Gyuiáné, 
Klein Ferencnó 2—2 korona.

Folyt. köv.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
áruházának nagy fehe'rnemil osztá
lyát. Elsőrangú áruk. olcsó árak.

Nyílt-tér.
Az orosz betörés folytán előállott 

vasúti áru- és podgyász károk el
intézésére ajánlom hivatalomat.

E hivatal csak eredmény eseté
ben kap mérsékelt jutalékot, külön 
ben az egész élj írás dij-és költség- 
mentes. A követelés behajtása körül 
felmerült kiadást ezen iroda fedezi.

Fordu’jauak bizalommal az ösz- 
szes okmányok beküldése mellett 
„Első budapesti reklamáló irodához 
tulajdonos: Stermann Ignác Buda
pest, V„ Vilmos Császár-út 66. szám.

Héber nyelvű levelekre is vála
szolunk.

Zufolge des russischen Einbru- 
ches entstandene Waren und Ge- 
pack Schaden lasseu Sie durch das 
seit 23 Jahren bestehende Reklarua- 
tionsarat; Ignatz Stermann Budapest, 
V., Vilmos Császár-ut 66. eintreiben.

Bei Rcsultatlosigkeit ganz spe- 
senfrei.

í.'bergeben Sie mit vollen Ver- 
trauen allé Dokumente an obiges 
Unternehmen.

Auch hebraische Briefe werdeu 
beantwortet.

jtfai távirataink.
A m in isz tere ln ö k ség  sa jtó o sz tá ly á n a k  h iv a ta lo s  

k ö z lé se i.

Kisebb harcok és sikerek.

A helyzet általában változatlan.
Budapest, jan. 24.

Az osztrák-magyar vezérkar jelenti :

Nyomatott Landesmann

A galícia i é s  len g y e lo r sz á g i h arcvon a
lon  nincs v á lto zá s . E g y es sz a k a sz o k o n  
ágyuharc é s  k iseb b  c sa tá ro zá so k  fo ly ta k .
A z e lle n s é g e t  tü zérség ü n k  tü z e lé s e  arra 
k é n y szer ite tte . h o g y  T arnow tói d élre m e 
g in t n éh án y  lö v észá rk o t k iürítsen . A h e ly 
z e t  a  K árpátokban is  v á lto z a tla n . Az 
o ro szo k a t a  m a g a s la to k tó l d é lre  e lő re to lt  
á llá so k b ó l v isssa szo r ito ttu k .

A d éli h ad szín téren  n in csen ek  e s e m é 
n y ek .

H őfer a ltá b o rn a g y ,
a vezérkari főnok helyettese.

A németek küzdelme 
nyugaton és északon.

Berlin, jan 24.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

A nyugati hadszíntéren január 23-a általában 
minden különösebb esemény nélkül telt el. Az 
argonnei erdőben a franciáknak két támadását 
könnyedén visszavertük, A Vogézekben Hartmanns- 
weillerkopfnál és Steinbachtől északkeletre előbbre 
haladtunk és ötven francia vadászt elfogtunk.

Kelet-Poroszgjszágban és Lengyelország északi 
részében semmi változás nem állott be. Borzymov- 
nál a Sucha-szakasz ellen intézett támadásunk 
sikeres volt. Az ellenség ellentámadásait az oroszok 
nagy veszteségei mellett visszavertük. Opocnótól 
északnyugatra az oroszoknak ellenünk intézett 
támadásai meghiúsultak.

Miksa és Társa könyvnyomaaiaOKn Sátoraijaujehiy.
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