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MagJ.tan minden szerdán é t izombaton ette
K é.ira tokat v i „ . .  nem .dunk . FŐSZERKESZTŐ:

Szerkesztősig : Kazinczy-utcza 5 Dfa HOLLÓ ANDOR
Kiadóhivatalt Landesmann Mikia és Társánál.

Előfizetési í r :
Egész évre 12 korona, félévre 6 korona. Negyed 

évre 3 korona Egyes szám ára 12 fillér 
Hirdetéseket a legjutányosabb irban közlőnk

Mailáth József gróí előadása 
a megfigyelő állomásokról.Jcpluk i bélről.

JővSbenézds
A harctereken nagy csend 

uralkodik. A csend a nagy vi
harnak az előjele.

Mi azonban nem félhetünk 
semmi fél. meglepetéstől. Erő
ien áll az ércfal, amit katoná
ink állítanak a határok és meg
erősített területek elé.

Egyszer a francia— angol se
reg, máskor az olasz, azután az 
orosz tesz próbát, hogy áttörje 
hűséges fiaink, megértett és át- 
érzett eszmék harcában edezett 
lelkű katonáink ércfalát. Irtózat 
olvasni, milyen szörnyű rendeket 
vág ilyen próbálkozásoknál a pusz
tulás az ellenségek táborában. 
Akadályaink, árkaink, erődítéseink 
előtt százával fekszenek a halot
tik, — Gigászi munkája ez ka
tonáinknak, csodálatos készsége 
ez vasból való akaratunknak, 
legendába kívánkozó hősiessé
güknek. Most már tiszta az ered
mény és bizonyos a jövő sorsa 
is. Ahol védelemre emeltük kar
dunkat, véres tömegbe omlik a 
támadó. Ahol támadásra nyúlik 
karunk, a győzelem elvitázhatat- 
lanul a miénk. Nem az irás 
mondja eit, melynek betűi a 
sorsunkért való aggódás, igaz 
ügyünkért való lelkesedés forró
ságát lehelik. A térkép a helyzet 
ellenségeink kudarcainak borzasztó 
sorozata beszédesebb minden szó
nál es írásnál.

Ma már nem csodálkozunk, 
hogy annyi nehéz kudarc, véres 
veszteség után miért folytatják 
még a reménytelen küzdelmet, 
miért vetik a nyitott szájú pokol 
torkába még az uj áldozatok ez
reit? Volt idő, amikor azt hittük, 
győzelmeink után a béke követ
kezik. Ma már úgy kell látnunk, 
hogy a fegyverek csak eldön
tötték, de nem fejezik be a há
borút. Odaát a kétségbeesés 
utolsó erőfeszítéseivel még né
hányszor neki rohannak az érc
ből való falnak, hogy véres fej
jel visszazuhanjanak, de akik is
merik az erők eloszlását, azoknak 
tudniok kell, hogy nincs már re
mény a háború sorsának megfor
dításához.

Útban már az idő, amikor 
csak a diplomaták kezében lesz 
kard és azok vannak olyan fur
fangosak, hogy a céllal, fegy
verrel maguk nem verekednek.

Kiáltó ellentétek.

Nem régen a fővárosban jAr- 
tunk. Vidámság, mulatás, pezsgő,

cigány az egyik oldalon szenve
dés, nyomor, könny és veszteség 
a másikon. Benn, a telszinen tér 
dig érő bőr cipő, harang szok
nya és talpig prém, künn pedig 
meztelnség, rongyok és éhség. 
Igazán megdöbbentő. Amikor 
mindennek szűkében vagyunk, 
akkor tombol a divat a végte
lenségig.

S mialatt egyesek azon törik 
a fejüket, hogy hány méterrel 
vegyinek többet a divatos szok
nyájukhoz addig mások egy ci
pőtalpra nsm tudnak eleget ke
resni. S Így van ez mindenütt. A 
háború az ország 50 százalékát 
gazdaggá, 50 százalékát pedig 
szegénnyé tette, s a kettő között 
egy óriási Ur tátong, amelyet ed
dig még nem tudott áthidalni a 
szeretetnek semmiféle pillére.

Istenem, micsoda agyvelő e» 
micsoda toll kellene idő, hogy 
megmozdítsa azt a gazdag felet, 
és réssvétre, jólétének megmoz- 
ditására inditsa a szenvedőkkel, 
a nyomorgókkal szemben. Bizony 
a háború sokunkat tesz szociá- 
listává a szó igazi nemes értel
mében, mert nem látjuk, hogy 
még eddig hiába tanították a 
legszebb igét: „Szeresd ember
társadat, mit tenmagacUt."

Magyar szó, magyar dicsőség.
Magyarnak lenni, mily szép 

gondolat; magyarnak lenni, jó 
‘ ki- mily nehéz I Micaoda áldo
zatba, mennyi küzdelembe és 
mennyi véráldozatba került, mig 
megtanulták ezt, mig megismer
tek bennünket, mig meg tanulták 
ezt a kis fajt respektálni.

Hát lehet ezt egyáltauban el
feledni lehet ezt e ierge méltá
nyolni á» megfizet,,: ? N.gy Is
ten, hajmajá kialszik ennek az 
átkozott világtüzvesznek testmet 
sző lángja, lesz e annyi markóv , 
kőfaragója, babérja, írója, papi 
rosa ennek a vérző országnak, 
amennyi ezeknek • a többi sok 
százezer névtelen, hős magyar 
fiuknak önfeláldozását, kálváriá
ját és vitézségét méltóan körül 
borostyánoava megőrizse a késő 
utókor számára , . . ?

„A magyar név ismét szép 
lett, méltó régi nagy híréhez !“

Boldogok vagyunk és lehe
tünk, hogy e* megérhettük.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegó Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérnemű 0*1 -

Érdekes felolvasást tartott a fő
városban Mailáth József gróf titkos 
tanácsos, a sátoraljaújhelyi megfi
gyelő állomás miniszteri biztosa, az 
orvosi továbbképzés középponti bi
zottságának meghívására a tudo
mányegyetemen, a megfigyelő állo
mások eddigi közegészségügyi sze
repéről és a demobilizáció alatt rá
juk váró föladatokról.

Több, mint három évtized óta 
élek -— úgymond az előadó — fa
lun, bő alkamsm volt a vidék köz
egészségügyi viszonyaival mégis 
raerkedui, Elrettentő, hogy mily 
gyönge lábon áll a közegészségügyi 
adminisztráció. A vidék lakossága, az 
intelligenciát sem véve ki teljes ér- 
zéktelenséget mutat az egészségi és 
a fertőző betegségek legprimitívebb 
körülményeivel szemben. Ez a kö
rülmény buzdított arra, hogy a há
ború tartamára a közegészségügy 
szolgálatába álljak.

Aki állandóan a megfigyelő ál
lomáson él, az intenziven érzi a há
ború hullámzásait. Itt nincs sablonos 
adminisztráció, nem fúlnak az ügyek 
az előterjesztések és memorandu
mok papirostengerébe. A hazájáért 
vérét áldozó katona ápolása és ellá
tása azonnali elintézést igényel.

A fertőző megbetegedesek to- 
vahurcolásának megakadályozásában 
merül ki a megfigyelő állomások 
tulajdonképpeni feladata. A megfi
gyelő állomásokon a fertőtlenítés 
eszközei rendelkezésre állván, min- 
minden hiba nélkül megtörténhetik 
a fertőtlenítés munkája. A megfi 
gyelő állomások immár egy évi 
működésre tekinthetnek vissza. A 
kezdettől fogva a mai napig fenn
álló és működő 11 megfigyelő állo
máson összesen 78,172 férő hely van 
Eleken a megfigyelő állomásokon 
533,293 beteg érkezett. Ezek között 
fertőző beteg volt 42,284, vagyis 
7.92 százalék. A fertőző betegek kö
zött Összesen 077 koleraesett és 359 
kiütéses tifuss esett fordult elő. 
Legnagyobbrésst tifuss és vórbas 
megbetegedésekből állottak a fér 
töső betegségek. Hólyagos himlő ke
vés ssamban ferdult elő. Több, mint 
félmillió betegekből 7732 elhalálozás 
volt, arai 145 száialóknak felel meg 
A l l  megfigyelő állomás 18. or
vossal és 34 orvosnövendékkel dol
gozik. A ^műtétek száma egy év 
alatt 20.000, a ^boncolások száma 
1338, a bakterologiai vizsgálatok 
ssáma 47,925, a Röngten-fölvótelek 
száma 5658 volt. A 11 megfigyelő 
állomás egy óv alatt 34 millió ko
ronát költött el, amelynek jelenté
keny része azonban épületekben és 
különféle föissereléii tárgyakban

most is értéket képvisel. Es ada
tékből kétségtelen, hogy a megfi
gyelő állomások óriás munkát fej
tettek ki egy év alatt. A sok járvá
nyos betegség ellenére as orsaág 
polgári lakossága mentes maradt a 
járványoktól. Bátran megállapíthat
juk. hogy a járványok ellen való 
védekezésben az orosslánrésa a 
megfigyelő állomásokat illeti. Érte
sülve vagyok arról, hogy a hadügy
minisztériumnak aa a szándéka, 
hogy fokozatosan a legtöbb megfi
gyelő állomást átveszi a hadügyi 
kincstár keselésbe.

A járványok eddigelé nagyon 
jóindulatuak voltak, bár korántaem 
szabad elbizakodnuok, mert nem 
tudhatjuk, mit rejt magában a jövő. 
A hadügyi kormányzat a megfigyelő, 
állomásokat jobban akarja kihass- 
uálni, nem kell okvetlenül megsaün- 
tetni őket, taláa úgy lehetne a dol
gon segíteni, hogy a megfigyelő 
állomások réssót ketté osztanak, a 
telep egy résae tartalékkórháa. vagy 
más speciális kórház lehetne, mig a 
másik része megmaradhatna megfi
gyelő állomásnak. As így ketté oss 
tott állomás réssei a fertőaések meg
akadályozása céljából szigorúan el
volnának küldendők egymástól. As 
ily megoldásúak meg volna aa a 
haszna, hogy szükség aa esetén aa 
Össses megfigyelő állomások újból 
teljes egészében visszatérhetnének 
eredeti szerepükre ős megrauradhat- 
uának a régi begyakorlott veaetéa 
es személyzett mellett.

Milyen less a megfigyelő állo
mások közegészségügyi szerepe a 
háború után ? A demobiliaáló hadse
reget okvetlenül keresstül kell vin- 
uünk a megfigyelő állomásokon, 
hogy kizáróan egészséges katonák 
térhessenek visssa békés polgári 
foglalkozásukhoz, cialádjukhos. Aa 
óriási mértékű emberpusatitás után, 
amellyel es a világháború jár, való
ságos életkérdés less a nemzetre, 
hogy legalább a még megmaradt 
emberanyag megóvassók a további 
pusztulástól.

A fődolog as, hogy es aa eljá
rás ne legyen hosssadalmas és költ
séges és hogy a harcosnak, aki tud
ja Isten, mióta van távol családjá
tól és foglalkozásától, mód adassák 
arra, hogy a kösegésssógügy sérelme 
nélkül minél kevesebb zaklatással 
és minél rövidebb idő alatt visssa- 
térhessen otthonába. Hogy est elér
hessük, javaslom, osstassék ketté a 
dolog és leszereléskor tebermente* 
sitsük a megfigyelő állomásokat él 
a megfigyelésre ssolgáló más köa- 
egésssógügyi intéseteket. A megfi- 
gyelő állomásokon a betegeket_atályát. Elsőrangú áruk, olcsó árak

kapunk mai u á m a  a oMau
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követkseő reodsierseerint gendolom 
elkülöníteni ; 1. Fertőid betegek, 2. 
fertőző betegségeim gyanúiéi, 3. Fért. 
gyaouitk, 4. sebezitek, 5. tüdőbete
gek, 6. nemibetegek, klinikai tünetek, 
kel, f. teljeien egézsségesek.

Elvül *i  nolgát, hogy a ksto 
nák a lehető legrorid -bb 5 nép alatt 
menjenek kereaatüi • aiitau éi a 
megfigyelő barakkbau e»ak a fertőaő 
bategiógben síén redős ('Udőhajoeek 
4a némibetgek n ■» a - itandók 
ide) 4a a tovább ne.u -eal.il aló -u 
lyoa aebeaültak re .r .d u n a i addig, 
mig kigyógyulnak, ragy amíg szál
líthatóságukat riaaaanyerik.

Aa előadó régül a háborúval 
kapeaolatoa néhány kárdéaael igy a 
gyermekbalandóaággal éa a rokkan 
tak ügyére! foglalkozott.

11. nám (3)

H Í R E K .

— Hal ál oz ál. Mint résivóttel 
értesülünk, Ront s i ns zky  ÁijostoD, 
Nagyraiháiy városának egyik köt* 
tiastoietbeo álló régi polgára e hó 
4-én életének 70. évében Nagymihály- 
ban hosaaas betegség után elhunyt. 
A megbo.dogultban sokat veszített 
nemcsak osaládja, de a közélet s 
különösen az ottani 48*as független
ségi part is. melynek egyik szerve
sébe s kezdettől fogva lelkes, tánto
ríthatatlan híve és vezéralakja volt. 
Temetése e hó 6-án ment végbe 
Nagymihály városának nagy részvéte 
mellett. Az elhunytban Vilkovszky 
Kálmán újhelyi kereskedő apósat 
vesztette el.

— Városi közgyűlés. Ujhely város 
képviselőtestületét ma, kedden délutáu 
4 órára rendes közgyűlésre hivta 
egybe dr. Or b á n  Kálmán h. pol
gármester. A közgyűlés bő tárgy- 
sorozatában több érdekes ügy is 
sierepel, melyek előreláthatólag 
élénk tárgyalásokra aduak majd 
alkalmat. Többek között személyi 
ügyek is napirendre fognak kerülni, 
amelyek tudvalevőleg mindig a leg
nagyobb vitákat okozzák. így sorra 
fog kerülni többek között dr. Nagy 
Arthur h. tisati ügyész sok vihart 
látott Ugye, továbbá Lánca i  Aladár 
h. alaaámvevő lemondásának kérdése 
is. Es utóbbi ugyanis a műit hónap
ban beadott leveleben a képviselő-

testület rendelkezésére bocsátotta 
állását és pedig asért, mert amig 
városhálán mioden tisztviselő kapott 
háborús segélyt, egyedül őt formai 
okokból kihagyták ebből, — noha as 
ellenkezőre lett volna mód, — és igv 
végeredményben 6, ki tudvalevőleg 
hosszú idő óta a főszánsvevői teen
dőket is ellátja, e felelősségteljes 
állásában kevesebb fizetést kap, mint 
nálánál jóval jelentéktelenebb mun- 
kakörü tisztviselők. Ily körülmények 
között betidv i'iy kijelentette,
hogy ammnyibeu ezen az arany 
talanságon nem segiteuek, állását 
rendelkezésre bocsátja. A mai köz
gyűlésen fog a képviselőtestület ezzel 

kérdéssel is foglalkozni.
— A sátoraljaújhelyi klr. járás

bíróság által eg)ii elpusztított zem- 
piónmegyei község óvodájának fel 
építésére iuditott gyűjtés következ
tében újabban adakoztak : Sátoralja
újhelyi Polgári Takarékpénztár és 
Hitelegylet, Weinberger és Ortner 
cég Ő0—50, SoliWarczbart Lipót 30, 
Haas Fülöp, Ziontrr Adolf, Satoraija- 
ujbelyi Gyertyagyár 20—20, özv. 
Ktrositessy Lajosáé, Polgár Sámuel, 
Szokolay Emil, Zinner Henrik, Klein 
Géza, Deutsch Hersko fia, Linder 
Dávid 10—10, Egy sátoraljaújhelyi 
kereskedő 12, Orosz Soma, Gj armathy 
Béla, K. G/., ltudd Bernát, Szántó 
Mór es tarsa 5—5 Bretz Gusztáv 0, 
Szenes Lipót 10, Löw Mihály, 
Eiseuberger Mór 4—4, Lomniczer és 
fia cég 5, Alexander Vilmos 3, 
Arubrózy Ágoston 2, Botka Berta'au, 
dr. Burger Jakab 1 —1 kor. Összesen 
333 sor. Eiőbbeni gyűjtés 1686 kor. 
90 fill. öoBses eddigi gyűjtés 2019 kor. 
90 fillér. Schiller Kálmán, vezető kir. 
járásbirő.

— Hltk. tisztújítói. A stquo izr. 
hitközség képviselőtestülete f. hó 
13-án tartja tisztújító gyűlését. A 
múlt évi számadás és f. évi költség- 
vetés a képv. tagok részére a hitk. 
irodában ki vannak függéséivé.

Olcsó ház.
Gyönyörű fekvésű, szép 

kerttel, kényelmes lakással 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban

JKai tá v ira ta in k .
A  m lnlsztw alnBkság satjtóoszály&nak hivatalos 

közM soL

A* osztrák-magyar vezérkar jelenti:
Budapest, febr. 7.

A helyzet mindenütt változatlan.

/ ( H Ö F E R  a ltá b o rn a g y ,
■——   _________n veeérkáti Ultik htlvtUtst

FalfJői szerkesztő: Lzndezmann Mikes

IMirab a ijipti Mimiim,
Berlin, febr. 7.

A nagy főhadiszállásról hivatalosan jelentik :

Nyugati hadszíntér:

A labassei csatorna és Arras között 
valamint a Sommetól délre heves tüzér
ségi harcok. Lens városára az ellenség 
az utóbbi napokban ismét élénken tüzelt. 
Az Argonneokban a franciák 225-ös (La 
Fiile morte) magaslatot északkeletre 
robbantották és megszállották a robban
tási tölcsért, de ellentámadásunkkal 
azonnal elűztük őket onnan.

Keleti hadszíntér :

Az oroszok sikertelenül támadták 
meg a Szczara keleti partján a barano- 
vicsi-ljahovicsi vasút mentén a február 
6-ra virradó éjjel tőlük elfoglalt orosz 
tábori őrsállást. Az ellenség érzékeny 
veszteségek mellett visszavonulni volt 
kénytelen. Widzytől délnyugatra egy 
orosz repülőgép, melynek vezetője elté
vedt, sértetlenül kezünkre került.

Balkán hadszíntér:

Nincs újság.

mm

MEGHÍVÓ.
jn A Mezőgazdasági Bank Részvénytársaság

S  Sátoraljaújhelyben, az intézet helyiségéb-n
1916. évi február hó 21-én délelőtt 10 órakor tartja ?

VIII. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket ezennel meghivja,

Sátor»lj„ujh»lv, 1916. évi február hó 7-én.

Az igazgatóság.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kirendelése.
\ a V iV 8.*1,? “,áS!A  felügyelő-bilottság jeleotése.
S A  Ifo'yt üsletévre vonatkozó mérleg előterjesztése,* 

nyeremény felosztása és a f-lmemvény feletti határozathozatal, 
i A* ,a apszabályok 36 ik §-a értelmében két kisorsolt 
igazgatósági tag helyének választás utján való betöltése.

J,agok uiM1 válistthztók.Jz közgyűlésen részt vehet minden részvényes, kinek a kfiztrvülés

a  á s

Nvomitott Landesmann Miksa és Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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