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M egvizsgálták
városunk közellátásit.

síi

A közélelmezési kormánybiztos Mérő Vilmos 
ungvári főszámvevőt küldte ki szakértőül.

A közélelmezésiink rövid idő alatt mintaszerű lesz
— máj. ÍW.

A megszokottnak hiánya, a 
nélkülözés szüli az elkeseredett
séget. Az elkeseredés, az elégedet
lenség a bajok kútforrását nem 
az abnormális viszonyokban keresi 
hanem azoknál, a kiknek köteles
ségük a megszokás kereteinek te
hetőség szerinti kitöltése, a hiányok 
pótlása. És amikor a megérthető 
de az általános nehézségek folytán 
nem teljesíthető kívánságok jajjal 
válasz nélkül hangzanak ei, támad 
a gyanú a mely a rágalom mér
ges nyilaival boritja el azt, akit 
pedig a legjobb szándék vezet, 
akinek korrektségéhez szó sem 
férhet.

Így keletkezett az a mende — 
monda a mely, Sátoraljaujhely vá
ros közélelmezésének kipróbált ve
zetőjét László Ferencet szemelte 
ki célpontjául, reá akarva sütni köz
ellátásukra azt, hogy teljesen kez
detleges, hogy nem tartja szem 
előtt a polgárság jogos érdekeit 
és hogy nem igyekszik az élelme
zés nehézségein segíteni.

A mende mondáknak termé
szetesen hangos terjesztői akad
tak akik vakságukban meglelejt- 
keztek arról, hogy az elkeseredést 
növelhetik, az elégedetlen töme
gek rokonszenvét megnyerhetik, de 
a nehézségeken, amelyek orszá
gos nehézségek, ezzel az. eljárásuk
kal nem segíthetnek.

A pletykának a szóáradatnak 
erélyesen végét szegte Diószeghy 
János közélelmezési kormánybiztos 
amidőn a városi közélelmezési hi
vatal ellen a vizsgálatot elrendelte.

A vizsgálat lefolyt. Eredménye 
az a jelentés a melyet a kor
mánybiztos jóvoltából egész ter
jedelmében közölhetünk és a mely
hez megjegyzést íü/ni teljesen fe
lesleges.

Az elfogulatlan tényezők bírá
lata többet jelent mint egy cikk 
iró sok hangzatos dicsérő jelzője.

104 1918. óla. szám.

A „ Fel somagyar országi Ilii lap“
tekintetes Szerkesztőségének

Sátoraljaujhely
Kormánybiztosi állásom elfog

lalása óta naponként hallottam és 
a helyi Izpoknun olvastam oly pa 
naszoéat, a melyek Sátoraljaujhely 
város közélolraezésére, különösen 
pedig a közéieinoezéat vezető városi 
főszáravevo, László Ferenc* ur te
vékenysége ellen irányu'tak.

I» xr magara is (ismerem minda
zon nehézségeket, a melyek egy 
húsz ezer lélekszámút meghaladó 
váró ( közélelraezóséuek ideális meg
óvását lehetetlenné teszik, s bár 
meg volUmgyőződve arról, hogy 
ezek a panaszok és súlyos termé
szetű vádak alappal aligha bírnak, 
mégis, mert elsőrendű kötelessé 
geranek üsinerem, hogy minden, 
a közálelraezés ellen iráuyuló pa
naszt és minden, a kíizólelmezósse! 
foglalkozó tisztviselő ellen irányuló 
vádat, elfogulatlan és kellő szakér 
telemmel biró tisztviselőkkel azon
nal megvizsgáltassak, a vizsgálat 
eredményéhez képest intézkedjek, 
és az alaptalanul megrágalmazott 
tisztviselőnek elégtételt adjak, mig 
a vétkes tisztviselővel szemben kér 
telhetetlen szigorral járjak el, Sá
toraljaújhely r. t. város élelmezési 
ügyvitelét, az élelmezési rendszert 
s magát a pénzkezelés Dr. Szent 
györgyi Zoltán kormánybiztos he 
lyettes, dr. B ina Pál kormánybiz
tosi megbízott és Mérő Vilmos ung 
vári városi főszámvevő, ez utóbbi, 
mint közélelmezési szakértő által 
tárgyilagos és kimerítő vizsgálat 
alá vétett* in.

A vizsgálat befejezést nyervén 
az arról kiküldött szakértőm által 
hozzám tett hivatalos jelentést hi
teles másolatban azzal a felkérés
sel kü döra meg a Tekintetes Szer
kesztőségnek, hogy azt jelen so 
rairoraal együtt becses lapjukban
közölni szíveskedjék.

A magam részéről arra kérem 
fel a Tekintetes Szerkesztőséget, 
hogy a szakértői jelentés alapján 
a város közönségét a városi köz- 
élelmezés felől megnyugtatni,a min
den alap nélkül megrágalmazott,hi
vatali működésében, sőt becsületé*

I ben is igaztalant!', ok nélkül meg
támadott városi főszámvevő, Lász
ló Ferenc* urnák e támadásokért

megfelelő utón elégtételt adni s a 
jövőben minden, a közílalraezóa el
len a közönség részéről Önökhöz 
intézett panaszt hozzám juttatni 
szíveskedjenek.

Én a magam részéről teljes erőm
mel és minden rendelkezésemre 
álló módon arra törekszem, hogy 
a mint a város hússal való ellátása 
terén is biztató kilátásokkal sike
rült oly utat találnom, mely e 
téren rövid idő alatt kétségtelen 
eredményre fog vezetni, s a mint 
a ctukor ellátást is reményem van 
jobb megoldás felé vezetni, minden 
más élelmezési kérdést is sikerül
nöm fog olyképpen rendezni, hogy 
a közönség az élelmezés nehéz 
nautikáját teljesítő tisztviselőkkel 

\ szemben nem rágalmakkal, de el- 
ösraeré&sel fog nyilatkozni.

A legszebb elösraerést részemre 
az fogja képezni, ha a közönség 
megelégedettségét láthatom.

A sátoraljaújhelyi közélelmezés 
— minden reménységem az — 
rövid idő alatt mintaszerűvé lesz, 
addig egy kis türelmet, több meg
értést és jóindulatot kérek!

Fogadja az igen tisztelt Szer 
kesztőség hazafiui üdvözletemet, a 
mellyel vagyok,

Sátoraljaújhelyben, 1918. május 
hó 25-én

Diószeghy,
kormánybiztos.

Méltóságon Diószeghy János 
közélelmezési kormánybiztos 
urnák. Jelentése Mérő Vilmos 
Ungvár város főszámvevőjének 
Sátoraljaujhely r. t. város köz- 
ellátásának megvizsgálásáról.

Méltóhágos diószeghi Diószeghy 
János kormánybiztos úr! A sátoralja
újhelyi közélelraezés kezelésének 
megvizsgálásáról van szerencsém je
lentésemet tisztelettel beterjeszteni. 
A vizsgálat dr. Szentgyürgyi Zoltán 
kormánvbizt.os helyettes ur vezetése 
és dr. Róna Pál kormánybiztosi meg
hatalmazott közreműködése mellett 
kiterjedt az anyagraktár és pénz
kezelésre, valamint a rak (árkosaiét 
megállapítására, a kereskedők közötti 
áruk miként való szétosztására és az 
elszámolásokra, végül a közélelraezés 
egész ügykezelésére. Az általam 
végzett kémpróbák, valamint a tény
leges felvételek alapján jelentem, 

hogy Sátoraljaujhely r. t. 
város közélelmezési osztálya 
az ügykezelést a miniszteri 
rendiseteknek és utasítások
nak teljes pontosságával tel

jesíti. Az áruk szétosztása kerületi 
rendszer mellett célirányos, pontos. 
A beosztás folytán a lakosság a leg
szükségesebb élelmi cikkeit minden 
zaklatás nélkül megkaphatja. A ke
reskedők a hatóság által teljes mérv 
ben ellenőriztetnek, ezen célra meg
fektetett nyilvántartások teljesen 
megfelelnek, A vásárlási és őrlési 
nyilvántartások rendszeresen vannak 
vezetve. A kétszeres ellátások ellen
őriztetnek Az árukezelési rendszer 
teljes szakértelemmel, példás rendben

találtatott. A húsellátás esen kezelési 
módszer mellett, ha a közönség a jegy- 
rendszer zaklatásaitól is megszabadul, 
igy példásnak lesz mondható,

A raktárakban csak kis raeuy- 
nyiségü áru találtatott, azon
ban ez nem róható a kezelés 
hiányosságára, de még ke- 
vésbbé az ügyosztályt vezető 
főszámvevő terhére, mert 
meggyőződtem, hogy a fő
számvevő a közellátás bizto
sítása céljából a hatáskörében 
mindent megtesz és hogy 
egyes élelmicikkekből kellő 
készlettel nem rendelkezik, 
az tőle távol eső, a háború 
okozta gazdasági viszonyok 
és szállítási nehézségek okoz
zák.
A cukor-ellátás nehézségei
nek oka elsősorbau az, hogy 
a város lakossága részére a 
központ az átlagos 75 dkgr, 
fejadag helyett, amelynek ha- 
voukifit 155 ram. kellene ki
tennie, csak havi 125 ram. 
cukrot küld. Ezen meuuyisóg 
is ausztriai gyárakból, vagy 
a várostól távol eső luagyar- 
országi gyárakból lesz ki

utalva s azért ma, szállítási nehéz
ségek folytán, ezen közszükségleti 
cikk rendes időben nem érkezhet 
meg és a kiszolgáltatásoknál eltoló
dások állanak elő. A város közélel- 
mezése a városi háztartástól teljeset! 
elkülönítve, a „Hangya" szövetkezet 
által lesz kereskedelmi mód szerint 
kezelve, a kezelés ellen semmiféle 
kifogás nem emelhető, mert az teljes 
pontossággal, a városi főszámvevő 
ellenőrzése mellett, a város érdekei
nek szem előtt, tartása mellett, és 
érdekében eszközöltetik.

A húsellátás körüli tolongá
sok sem róhat ók a vezető, 
vagy a város terhére, mert a 
hatóság a húsellátás biztosí
tása szempontjából minden 
lehetőt elkövet, de mert kellő 
mennyiségű húst beszerezni 
a maximális árak mellett nem 
lehet, a kevés mennyiségű 
húsnak szétosztása jegyrend
szer mellett lehetetlen, a kö

zönség pedig a hús beszerzését 
kívánja, elő áll a tolongás, ami ellen 
a hatóság mindaddig, raig a közön
ség teljes szükségletére elegendő 
vágómarhát nem kap, nem segíthet. 

Ezen a bajon a legközelebbi 
időben Méltóságod bölcs in
tézkedése folytán segítve lesz. 
Általánosságban bejelentem, 
hogy a jövő évi gazdasági 
szakban, ha a viszonyok ja
vulnak, a már lefektetett 
kezelési módszer naellett, a 
város közönségének közelid* 
tusa teljesen kielégítő lesz. 

Sátoraljaujhely, 1918, május 25.

Alázatos szolgája:

Mérő Vilmos,
v. főszámrerő.

Lapunk mai száma 2 oldal.
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jffiért nincs hús?
Riport egy értekezletről

— máj. 29.

A lakosságnak hússal való 
ellátása eminens gondját képezi a 
közélelmezést vezető illetékes té
nyezőknek. Az országosan panaszolt 
nehézségeket igyekszenek a leg
különbözőbb rendszabályokkal, 
intézkedésekkel ellensúlyozni, egy 
formán számítva az érdekeltek 
támogatására. Amig azonban a 
közönség, bár részlegesen, a ha
tóságnak készségesen segítségére 
áll, addig a husiparosok a leg
nagyobb merevséggel állanak a 
viszonyok szanálásának útjába.

Diószeghy János kormánybiztos
nál lefolytatott bizalmas értekez
leten sok szó esett a város la
kosainak húsellátásáról is. tvlérle 
gelték a beszerzés nehézségeit és 
elhatározták a helyzet könnyítésé 
hez vágómarhák requirálásával 
hozzájárulni.

A kormánybiztos rendelkezése 
szerint a város lakosai részére 
hetenkinti 15, havonta tehát 60 
darab marha lesz requirálva, a 
melynek vágását, szétosztását 
illetőleg úgy vélekedtek, hogy azt 
a kedvező beszerzési és eladási 
árak miatt husiparosaink készsé
gesen vállalni fogják.

László Ferenc városi főszám
vevőértekezletre hivta tehát egtbe 
a város mészárosait és ott a még 
jelenlevő dr. Szentgyörgyi Zoltán 
kormánybiztos - helyettes, Nagy 
Antal állategészségügyi felügyelő 
jelenlétében előadta az érdekel
teknek a közélelmezési kormány 
biztos fentebb jelzett rendelkező 
sét, részletesen kifejtve, ismertetve 
azt. Ebből az ismertetésből meg
tudták, hogy a marha élősúly 
kilója 7 korona árban lesz rcqui 
rálva és 14 koronás árban fog 
kimérésre kerülni és hogy a 
mészárosok saját hatáskörükben 
kötelesek a hussziikséglet még 
fedezetlen részéről gondoskodni. 
Mindenki azt várta, hogy a fő- 
számvevő ajánlatát készségesen 
fogják elfogadni és hogy a mészá
rosok is hozzájárulást kérnek a 
közélelmezés ama rettentő gond 
jaiból, amely teljességében a 
hivatalos tényezők vállaira nehe 
zedik.

A hozzájárulás meg nem tör
tént. A jelenlevő mészárosok fel
tevéseket, alaptalan számításokat 
felsorakoztatva, tünkremenésre, 
vagyoni romlásra hivatkozva, nem 
fogadták el a kormánybiztosi 
propoziciót, hanem próbavágások 
engedélyezését, árfelemeláseket, 
szabad versenyt, az áraknak a 
bőrtözsde irányzatának megfelelő 
emelését kérték, amihez á fogyasz
tók érdekeit szemelőtt tartó városi 
főszámvevő természetesen bele
egyezését nem adta.

Mindez tulajdonképen nem 
tartozna a nyilvánosságra, ha a 

^közönség körében az a balhiedelem 
nem volna elterjedve, hogy az 
élelmezés nehézségein könnyíteni, 
a húsellátást biztosítani csak a 
hatóságokn ak fela lata és hogy ha 
a nagyközönség tudná, hogy gyak 
ran a legideálisabb tervek is meg

dőlnek egyeseknek túlzottan ki
fejlődött önzésén. A húsellátás 
mindezek dacára zavartalanul biz
tosítva lesz. Hogy hogyan, arról 
legközelebb.

H Í R E K

— Kitüntetés. A kirá'y udvardi 
Kossuth Lajos dr. miniszterelnökségi 
fogalmazónak a Ili. osztályú polgári 
hadi érdemkeresztet adományozta.

— Katonai kitüntetés. Dr. Len
kei Viktor tüzérfőhadnagyot, az el- 
leuség előtt tanúsított vitéz maga
tartásáért, a hadiókitnaényes katonai 
érdemkereszt III. osztályéval a kar
dokkal tüntette ki Őfelsége.

— Katonai előléptetés. Dr. Fid. 
povicM Lajos c .  és. kir. tényleges 
főorvos, a 05-ik gy. ezr. pótzászló- 
aljának orvosfőoöke, ezredorvossá lé
pett elő.

— Járásorvosi kinevezés. Gr.
St^chenyi György Zerapiénvárnaegye 
főispánja Dr. Török Vi'iuos kürorvost 
•» varaiméi járás orvod áliúsra kine 
vecte.

— Zemplénvármegye törvénylia 
tóságl bizottsága májú* hó 28-án, gr. 
Sütcheoyi György főispán elnöklete 
H'aif. rendkívüli küzgy ülést tartott. A 
tárgy sorozaton legnagyobb részt társ- 
lörvónyhatóságok átiratai és a távozó 
úgyis az újólagoson kinevezett mi
niszterek leiratai szerepellek. A tör 
vényhatóság a távozó raioisztt-rek 
leiratát elismerés és köszönet i tfeje 
zt'-SA faellett vette tudomásul, mig 
az Ujonan kine vezet!,eket hazafias 
ügypártola;uarÓ! biztosította. Tudo
másul szolgáit Dr. Vsdiay Tibornak 
mint a „Károly kirá!y gyerinakuya 
ruit&tás" muzga ruu kormánybiztossá 
történt kinevezése, x kit a vármeg 
aemoi omberb&ráti munkájában ti 
jes készséggel támogatni elhatározta 
A varm gye 1918. évi háztartási költ 
s-'gelőirduy z&labun a szolga személy 
zel cipó és IU a .szükség! A'-nek szo
kásos biUosRáiár >! í.i történt gondos 
iiodó-. A belügyminiszter leirata sze
rint anyaghiány miatt a szükségle
tek természetben nem utalhatók, miért 
is elhatározta a tor vény ha lóság, hogy 
a ruházati illetményeket készpénzben 
fogja folyósítani. A honvéd Ludoviks 
Akadémiai l-ső, évfolyamában rueg 
üresedett gr. Butfier-féle alapítványi 
helyre legényei Pintér Viktor VII. 
gimnáziumi tanulót jelöltek. Dr. 
Besseuyey Zénó lősz'olgabirót a VII. 
fizeléii osztá yba léptették elő. Dr. 
Szentgyörgyi Zoltánt tb. ár vasiéin 
elnüaüt közólsbn. kormánybiztos he
lyet'esi és Fejér Andort tb. főszolga 
bírót közéleim. kormányb-ztosi meg 
bízottá történt kinevezésük folytán 
megbízatásuk idejére szabadságolják 
A közgyűlés jegyzőkönyvének hite
lesítése után elnöklő főispáu a gyűlést 
bezárta.

— Visszatérő tízesek. Ma a kö
vetkező 1 0 -es honvédek érkeztek haza 
hadi fogságból: Kállai Öd in Sáros
patak, Budai Józs .f Mogyaszó, Kvtka 
István Perbenyik, P*rajos Sándor 
Zemplén, Körmendi Díván Ricáé, 
Szngu'a János Erdőhorváti, Sváb Jó
zsef Szoraotor, Kendi Gy. Ist ván Bőd 
rogszf ntes, Üveges István Nagybári, 
Kakuk Simon Felaőtárkány, Halaiul* 
László Velejte, Daru Lajos Rudi 
bánya, Stokira János Nagykázraé-r 
Viií János Megyasszó, Sivák János, 
Ladmócz, Kassai Imre Bodrogke-

resztur, Szombati Győző Sátoraljauj 
hely, Hatrák .János Bodzánujlftk, Ara 
nyosi Pál Rátka, Lukács Mihály L j- 

euye, Moskovszky Lajos Erdőbónye,
Técsi József Riose, Tóth Mihály Le

génye, Korayák Mihály Királyfiéi 
mi ez, Szilágyi Kálmán B.-szentes, 
Deme Mihály Zemplén, Csizmadia 
András Nagybári, Szemén János B.- 
zsadáuy, Patai Ferenc Bély, Erdei 
Mihály Taktaharliány, Csengeri Já- 
uos Kistokaj, üpcöó Bertalan Megy* 
asszó, Liktor Lajos Bodrogszentrnár 
tón, Tomka János Bodzásujlak, Sé
mán József Tokaj, Kerekes Józsel 
Kistáiym, Veres József Kisrozvágy, 
llanza Ferenc Bély, Kóbori János 
Zótény.

— A sátoraljaújhelyi izr. nöegylet
f. hó. 2 0 -án tartotta rendes évi köz 
gyűlését Guttman Móruó elnöklete 
a att, melyen a tagok nagy számban 
elentek meg. Kozma Ármin egyl. 

titkár jelentésében beszámolt az egy 
t múlt évi jótékony működ éséről, 
ndyet a közgyü-ós megelégedéssé' 

vett tudomásu . A megejtett, ti#z!újí
táson eloökuek újból Guttman Merné 

két alelnöki állasra, Fuchs Jenőn 1 , 
és Dr. Klein Károlyué, pénztárosnak 
Róth Józsefuó ellenőrnek Reichard 
Déneané és titkárnak Kozma Ármioné 
választattak meg. Nagy lelkesedést 
ki.teli, Guttman Mórnak azon neme 
-dhatározása, hogy saját és ueje ne 
vére 5000 K-ás s'apitvány lóiesiteséi 
jelentette be a közgyűlésnek a nő- 
egylet által fenntartott.„Aggok H 
javára. Ug) ai.csük est u nemes có ra 
Fuchs Jenőné Ó00 K-ás és Dr. K 
Karoly né 500 K-as adományt aján- 
■ ottak fe. Gróf Széchenyi Woiken- 
steiu Ernőuó lelkes felhívása a Ká
roly király gyermeknyaraltatási moz
galom érdekében a közgyűlésen élénk 
visa.li ngra ta'ált,

— Révész Imre, kassai tánctanár, 
városunk táuctanitója ezúton hozza 
az érdeklődők tudomására, hogy tánc 
tanítását a „N)U “ kert termében ju 
uíuí eh ő  faiéban megkezdi. Boirutá- 
sok a Lőwy-féle kö-iy vkeresktd sben 
egétz nap elfogadtatnak. A tjinanyag: 
testnevelés, a nélkülözlietetlen iileiu- 
lan és mód1 rn táncok.

— Tilos a vetésen gyakorlatozni!
Tekintettel a megművelt terület fon
tosságára. a hadvezetőség megismé
telte előaő rendeletéit, mely szerint 
megművelt földeken gyakorlatokat 
semmi körülmények között sem sza
bad végezni. Ugyanez vonatkozik 
tavaszi időben a rétekre is. II* egyes 
osztagok mindazonáltak tévedés kö
vetkeztében ily tiltott területekre 
lépnének, akkor a föld tulajdonosá
nak, vagy a tulajdonos embereiuek 
felhívására kötelesek a tiltott terüle
tet azonnal elhagyni.

— A hadifogságból megtértek úti
költségei. A hadifogságból megtért 
legénységi állományú egyének, ha 
vesztegzári intézeteket nem érintenek 
és valamely magánúton vonu’tak be 
csapattestükhöz, attól a naptól kezdve 
amelyen átlépték az osztrák-magyar 
határt, a jelentkezés napjáig a zsoi- 
dou kivüi 5 korona élelmezési áta
lányt kapnak. Ezt az iileményt — 
mint. Az Őrszem közli — utólag azok 
részére is fel lehet számítani, akik 
még útiköltséget, nem kapnak,

Felelős szerkesztő: 
Szerkesztő:

Lanileamsnn Mik*?. 
György Lajos.

Elveszett a vasárnap esti
_____________  mozi-előadáson 1

pár barna bőrkesztyű. Megtalálója 
1 0  korona jutalomban részesül, 
C im : a kiadóhivatalban.

Víszkeiegséget, $ömört,Rüht
a ’oggvorsttbhan elmulasztja a 
dr. Flesoh-féle eredeti, törvé
nyesen védett

„Skaboform-Barna zsir“
Nincs szaga, nem pisakit. Min
dig eredeti pecsétes Dr. F-esoh- 
félót kérjünk. Próbatégely 2 30 
K. nagy tégely 4 K, csuladi 
adag 11 K. — Sátoraljaújhely 

és vidéke részére főraktár:
Kádár Gyula gyógyszertárában, 

Sátoraljaújhelyen.
Vételnél a „Skaboform" védjegyre 

ügyeljünk.

fi felsőmagyarországi Czukoripar it. T. Tőkeierebesen
keres tiszti és altiszti étkezője (k-mtini vendéglő) vezeté
sére kifogástalan erkölcsű idősebb nőt azo n n a lra . 
jó megjelenésű intelligensebb hadiözvegyek, vagy akik 
már hasonló munkakört nagyobb vállalatoknál, vagy 
gazdaságoknál betöltötték, előnyben részesülnek. Részletes 
ajánlatokat kérünk lenti cég igazgatóságához Tőketerebesre 
intézni.

A F elsőm agyarország i C zukoripar R. T. 
Tőkeierebesen keres azonnali be lépésre  önálló per- 
fekt magyar-német, gép- és gyorsírást is tudó le ve le z ő t, 
továbbá magyar-német gép- és gyorsírásban perfekt k é t  
kisasszonyt. Hasonló vállalatnál már alkalmazva 
voltak elsőbbségben részesülnek. Részletes fizetési igé
nyekkel és bizonyítvány másolatokkal (melyek vissza nem 
küldetnek) ellátott ajánlatok fenti cég igazgatóságához 
Tőketerebesre küldendők.

Nyomatott Landesmaun Miksa éa Társa könyvnyomdájában Sátoraljaújhely.
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