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Csak a közérdek
játszhat szerepű az állásoh betöltésénél

Fáy István főispán a kortézia ellen
hogy a nyugtalan jelen, a bizonyta
lan jövő miatt kétségbeesett embe
A megyei tői vényhatósági bizott kezeti, családi vagy magánérdek
reket tetszetős ígéretekkel tévedésbe
ej*. Olyan Ígéretekkel, amelyeket sem ság csütörtöki kisgyülésének napi nem érvényesülhet. Kért. a bizott
nem tudnak, sem nem akarnak tel
rendje előtt, Fáy István főispán, az sági tagokat, hogy a korteskedökjesiteni, mert az ő céljuk az egyéni
választásokra nek ne legyenek Ígéretet, mert a
boldogulás magjának elhintése, ame elkövetkező megyei
lyek csak számukra hoznak bő ter célozva, állást foglalt a kortézia jelölést előzetes megbeszélés után,
mést.
ellen.
közakarattal és a közérdek kívánal
Jézus és Herodes ! Az üldözött és
I langoztatta a főispán, hogy amint mainak megfelelően fogják megej
üldöző versenyfutása. Az egyik: éle programbeszédében is leszögezte,
teni.
tének, a másik féltett hatalmának
a tisztviselő választásoknál csak a
A főispán érdekes nyilatkozata
biztosításáért. De mig az üldözött
nagy feltűnést keltett
élete milliók üdvözülésének isteni közérdek játszhit szerepet és fe eÍgérete, addig az üldöző hatalma, ár
tatlan lelkek százezreinek elpusztu
lása és milliók könnyeinek kiapadha
tatlan forrása lelt.
Az üldözött azonban mégis rnegdicsőült és megmentene népét. Az
üldöző elpusztulI. Népe szétszóródott
a viiág minden Iája felé. Az idők Mégsem olyan jó üzlet Sátoraljaajhelyen vendéglősnek lenni
tanúsága, hogy erőszaknak romok
az útjelzői.
Köztudomású, hogy a megyei sitette és nyilvános pályázat kiírá
Jézus és Herodes 1 A remény ölök
foirása, hogy a megszületett igaz város képviselőtestületének azt a sára utasította a várost.
ságot sem nagy sem kicsiny Hero- határozatát, amely a Városi Vigadó
dr. Orbán Kálmán polgármester
desek megölni nem képesek, mert éttermeinek bérletét, a Szolnokra a pályázatot meghirdette. Az, teg
az igazság örök, a Herodesek rövid távozott Frank Dezső helyeit Buj nap déli I 2 órakor járt le
életűek.
A pályázatra egy ajánlat érkezett
Ebből a hilbői fakadjon a mi két dosó Istvánra ruházta át, vitéz dr.
ségek közölt gyötrődő nemzetünk Biszlray László városi főügyész be, Bujdosó Istváné.
reményének forrása is, hogy a nem , felebbezése folytán a törvényható
Még sem olyan elsőrangú üzlet
zetnek már megszületett, de a He sági bizottság kisgyülése inegsemmi- tehát a bérlet
rodesek üldözése elől elmenekül!
megmentője egyszer csak visszatér
közzénk és a Herodesek valamint
csatlósai álnok, hamis igéitől félre
vezetet ( nép hozsannával fogja fo
gadni a visszatér őt.
Tartsuk tehál készen az igérelek
beteljesülésének jelképét, a Karácsony
fánkat; díszítsük azt mindig ragyogó
ékességekkel és szereltünk apró
Olvastam az egyik helybeli lap lennisz, vagy céllövészet, szintén nem
gyertyácskáivnl, hogy azok sugárzó ban, hogy a város idegenforgalmi bírnak olyan vonzó erővel, amely a
fénye mutassa az utat a visszatérő bizottsága ütést tartott, ahol u jövő főváros lakosságát idegenforgalmat
nek, mint a betlehemi csillag mu esztendőt illetőleg, „nagy" idegenfor jelentő mértékben megmozgassa. Ak
tatta azt a három napkeleti bölcsnek. galmi programot állítottak össze.
kor, amidőn nagyobb városok vi
A jó szándéknak kijáró tisztelet- lágviszonylatban ismert versenyzőket
adással, e rövid cikknek már beve állítanak sorompóba, a mi vetélke
zetőjében vagyok kénytelen leszögez déseink idegenforgalmi értéket nem
ni, hogy a program lehet, hogy ter jelenthetnek,
jedelemre nagy, értékben azonban
Divatrevfi Sátoraljaújhelyen ? Kol
dusszegény emberek virágkorzőja ?
az Sczsíbet-közkórházi függelmi ügyben az elenyészően jelentéktelen.
Az iskolai találkozók, mint a n ull Még gondolatnak is bizar. Mintha
eljárás megszüntetését javasolja
Poiie mestert, divatot diktáló grandpéldája mutatja, hangulatosak, ked
vesek. Tömeget azonban nem jelen damokil, vagy Nizza virágkorzóját
tenek és igy semmivel sem viszik hókusz pókusz idevarázsolhainánkl A
A vádnak nincs kellő alapja
előbbre az idegeufo galmat mint ke felfuvalkodott béka meséje.
reseti lehetőséget, amely pedig a
Rossz helyen kereskedünk, téves
Megírta a Feliőmagyarországi és annak eredményeként, amint trianoni elszigeteltség folytán sajnos utón járunk. Csak átfogó program
nekünk Szikszóról Írják, dr. !d rá- egyetlen lehető üzletága a város la- mal lehet a távoli határszélre idegent
Hírlap, hogy a helybeli Erzíébellecrábitani és ez az idegen, a távol
közkórház gondnoka, Zvolinszky La nyi Béla Abaujtorna vármegye fő kósságának.
Turistaság szempontéból Sátoral ságok miatt nem Budapestről, hanem
jos ellen fegyelmi eljárás indult, ügyésze mosl terjesztette be ügyé
jaújhely megközelillietellenül messze Nyíregyháza és Debrecen vidékéről
amelynek lefolytatárával Abaujtor- szi javaslatát.
fekszik Budapestlő1, a turistaság góc rekiutálandó. Ezek a mi idegenfor
A
főügyész
szerint
az
5
pontba
na vármegye közigazgatási bízott
pontjától, ami mellell bizonyii a né galmi területeink — külföldet ki
ságát illetve fegyelmi választmányát sorozott vádnak kellő alapja nincs hány évvel ezelőtt Itt megtartott ván véve — ezekkel kell a kapcsolatot
és ezért az eljárás megszüntetését dorgyűlés gyér látogatottsága.
kiépíteni.
bízta meg a belügyminiszter.
A sportversenyek, legyen az akár
Spektátor.
A fegyelmi eljárást lefolytatták véleményezi.

Amidőn a szent Karácsony ünne
pének misztikus története felett elmél
kedünk, gondolataink nemcsak a sze
retet földrcszállott megtestesitőjéliez,
a megszületett Jézushoz szállnak
vissza, hanem a zsidó nép szívtele
nül kegyetlen Herodeséltez és az ő
kapzsi, hatalmukat, jövedelmükéi fél
tő csatlósaihoz is.
így társul a jóság a gonoszsággal;
a szeretet a gyűlölettel; a tisztelet a
gyalázással; a jámbor alázatosság a
dölyfős kevélységgel; a szerénység
a nagyravágyással; mint fény az ár
nyékkal.
Jézus és Herodes I Soha ki nem
irtható ellentét, amely megzavarja a
nemzetek és emberek egymás közötti
megértését, amely megront mindent,
ami jó, megakadályoz mindent, ami
üdvös s boldogtalanná tesz nemzete
ket és embereket, akik arra lennének
hivatva, hogy egymás boldogságán
munkálkodjanak.
Jézus és Herodes! Két egymással
szemben álló, egymásra törő es/e e
képviselője. Az egyik célja: az em
bereket szeretettel egybtfüzni a csa
lád, a társadalom és állami közös
ségben és boldoggá tenni őket még
élete árán is. A másik célja: az
egyéni érvényesülés és az egyéni
hatalom totalitásának biztosilása még
embertársai érdekének kijátszása sőt
sokszor hazája jövendőjének feláldo
zása árán is.
Jézus és Herodes! Az üdvözítő
eszme harca az önrés sötét szelle
mével, a nemes és minden ember
lelkében élő ideális célokért, amelyek
itt a siralom völgyében
küzködve
bolyongó emberek nyugalmának, jó
létének és jövendő boldogságának
ma annyira hiányzó feltételeit akar
nák újra megteremteni, annyi évek
könnyelmű elpocsékolása után, ami
ket azonban a kapzsi önzés zsizsere
hada azzal igyekszik elgáncsolni,

jRbaujmegye főügyésze

Egyedül Bujdosó

pályázott a Vigadó bérletére

Ddegenforgatmi előkészületeink
a valóság tükrében

HÍREK
— Alispán! hivatalvizsgélat a vá
rosnál. Bcrnáth Aladár alispán teg
nap kezdette meg a megyei város
nál a szokásos, évi felügyeleti vizs
gálatot.
— Dr Jármy Béla vezeti a városi
képviselőtestületi választásokat. Sá
toraljaújhely városnál nemsokára sor
kerül a képviselőtestület törvénysze
rinti reorganizálására. A vonatkozó
választások elnöke dr Jármy Béla.
Akadályoztatása esetén helyettese
Ulrich J. Nándor.
— Dr Kontraszty Dezső a Gyors
írók Egyesületének tiszteletbeli tagja.
A Magyar Gyorsírók Egyesületének
Budapesten megtartott rendes köz
gyűlése dr Kontraszty Dezső helybeli
kegyesrendi tanárt az egyesület tisz
tiéiben tagjává választotta. A tisz
teleti tagság ismét díszes elismerése
annak az értékes munkának, amelyet
a városunkban és más működési
helyén is közszeretetben álló dr
Kontraszty Dezső, pedagógiai és
nemzetnevelő téren kifejt.
— Halálozás. Dr Szabó Sándorné
szül. Pennyigey Mancur Terézia
éleiének 64. évében Nyíregyházán
elhunyt. A megboldogult, hitvese volt
dr Szabó Sándor sárospataki ref. jogakadémiai tanárnak és édesanyja
Szabó József főhadnagynak. A nemeslelkü uriasszonyt nagy részvét
kisérte utolsó utján.
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— A Szepssiek karácsonyfa ünne
pélye díszes közönség jelenlétében
folyt le és a megajándékozott 28
család és ö tanuló háláiéit szívvel
köszönte
meg a zipszertestvérek
nemes áldozatkészségét. A családok
lisztetkaptak, a tanulók ruhaneműeket. Az ünnepélyen résztvetl dr Or
bán Kálmán polgármester is, aki a
város nevében mondott elismerő
köszönetét a szepesiek kegyességéért.
— Orvosi hír. D r Waller Sándor
bőrgyógyász-urologus szakorvos, tendelójét Molnár István utca 4 sz. alól,
Zárda utca 5 sz. alá helyezte ál.
— Jótékony adományok. A városi,
a rom. kát. és a református sze
gényház lakók karácsonyfájára dr
Azary Prihoda László 10 liter bort,
özv. Fáy Ödönné 2 kg kekszet és
20 dkg. teát, Mattyaaovszky Kálmán
pedig a Vöröskereszt Egylet képvi
seletében 10 pengő készpénzt ado
mányozott.

dZagy felhajtás Kevés üzlet
A karácsonyi országos állatvásár gyenge vételi érdek
lődés mellett folyt le
pengő, fejős tehén darabja 120
I 50 pengő, húsmarha 30 34 fillér,
sertés kilója 6 5 — 75 fillér élősúly
ban. A lovak darabonként 80
160 pengő között cseréltek gaz
dát.

A hétfői országos vásárra felhaj
tott 415 marhából 137, a 210
sertésből 41 és a 82 lóból 11
darab kelt el.
Forgalmi árak a következők vol
tak : jármos ökör párja 3 5 0 — 390

I 'la évi börtönre

Ítéltek egy valutasibert

A Horváth tanáos elé került a csempész aki altestében
rejtette el i dollárokat
után, 6000 pengő értékű Idegen va
lutával könnyebben távozott, az
ügyészség fogházába.

Feldmann Lajos beregszászi szüle
tésű, muzsalyi lakos, szeptember ha
vának egyik napján azzal lepte meg
az idegen valuta után nála érdeklő
dő, helybeli magyar vámügyi hatósá
gokat, hogy személymotozásra az
Erzsébet közkórházba invitál la őkel.

A különleges valutacsempészei a
budapesti Horváth tanács elé került,
ahol Feldmann Lajost, tekintettel ar
ra, hogy üzletszerűen foglalkozik va
luta csempészettel, a keddi tárgyalá
si napon 1 és fél évi börtönre és az
országból való kitiltásra Ítélték.

A motozás, helyesebben orvosi be
avatkozás eredménnyel is végződött
és Feldmann, egy mély lélegzetvétel

Közgyűlés

a megyei városnál

Napirenden a világháborúban elesett hősök emlékének
megörökítése
Sátoraljaújhely megyei város kép
viselőtestülete hétfőn délután 4 óra
kor tartja ez esztendőben utolsó
közgyűlését.
A tárgysorozat fontosabb pontjai
a következők
A pénzügyminiszter leirata a há
zak rendkívüli pótlékának csökken
tése ügyében és ugyanannak leirata
a teljes lakbérletiltás mellőzése iránt

tett előterjesztésre.
A legtöbb adót fizető képviselő
testületi tagok névjegyzékének ki
igazítása és a választottak fele része
1935 végével való kilépésének be
jelentése.
A világháborúban elesett hősök
emlékének megörökítése.
A Közmüvek alkalmazottainak
karácsonyi segélye,

A megyegyűlésről
— Bizottsági tagválaszfások ama
gyagyüléssn. A tegnap-lóit délelőtt
megtartott megyegs ülésben, idb. Or.
Mailáth József lácai lakost, lelkes
közfelkiáltással a törvényhatóság örö
kös tagjává választották. A közigaz
gatási bizottság tagjaiul ismét Dimjanovich Ágoston, Lehoczky Sándor
Payer Ferenc, br. Sennyey Miklós,
Szirmay Sándor választattak meg,
mig a vármegye igazolóválasztmá
nyába dr Eperjessy Pál, dr Harsányi Gyula, dr Haas Bertalan, dr
Isépy Tihamér, dr Jármy Béla, dr
Olchváry Dezső, br. Sennyey István,
Payer Ferenc.
— láváidi dr Kozma György csöng
rádl főispán Sátoraljau|h*lyen. A vár
megye volt főispánja csütörtökön
városunkban időzött és mint bizott
sági tag résztvetl a törvényhatóság
Közgyűlésén. Fáy litván főispán nipirend előtt néhány szóval köszönOtle is.

— Elhunyt bizottsági tagok emléke
a törvényhatóságban. Fáy István fő
ispán a vármegye törvényhatósági
bizottságának csütörtöki közgyűlésén
napirend előtt mély részvéttel em
lékezett meg a közelhetekben el
hunyt gr Széchenyi Wolkenstein
Ernő, dr Eckntin János, Fedák M ik
lós bizottsági tagokról. A közgyűlés
jegyzőkönyvben örökíti meg emlé
küket, és cs iládjukhoz részvé'irdtót
intéz.
—

A

Horthy

segélyakciónak

a

vármegyében gyűjtött minden fillére
a vármegyében lesz felhasználva. A
csütörtöki lörvénylntósigi közgvűes
napirendje előli Fáy István főispá
megható szavakkal kérte fel a bi
zottsági tagokat a Horihy segélyak
ciót szolgáló adakotásra, hingozt-iva, hogy a vármegyéi én gytij-ö
mind n fillér a vármegye szegényei
nek jivára lesz felhasználva.

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában fitoraljaujheiyben.

— A Szoc. Misszió karáceonyfa
ünnepe. A karácsony előtti áj Mos
napoknak, az utolsó esztendők során
egyik 1 gmegkapóbb eseménye, a
Szoc. Misszió helyi szervezetének
karácsonyfa ünnepe. A Carolineum
leánynevelőinlézel dísztermében ilyenkor testvéri együttérzésben, bibliai
h.ngulatban gyülekeznek össze a
kiegyensúlyozott életet élő dámák
cs ványadt arcú, nélkülöző, rongyos
emberpalánták és mint Vámos An
tal rk. hitoktató mondotta, a tehető
sek ilyenkor gyakorolják a bibliai
idők egyik legmagasztosabb aktusát,
a megajándékozást. Tegnap is pél
dául 1300 pengő értékű 60 pár
gyermekcipő és nagyobb tömegű
ruha került kiosztásra a díszes, csil
logó, villogó karácsonyfa tövében, a
Szoc. M sszió szervezetében tömö
rüli nemes hölgyek agilitása folytán
A gyerekek pedig a maguk módja
szedni köszönték meg az ajándéko
kat. Versikéket mondtak, énekeltek
igy adva színes keretet annak a han
gulatos mesének is, amely Tarnói
Károlyné ajkáról csendült és amely
a nap jelentősé, él magyarázta.
— Idsgenforgalmunkórt. Egyik hely
ben laptársunk cikkének visszhang
jaként előkelő helyről közleményt
kaptunk, amelyet Spektátor aláírással
lapunk más helyén talál az olvasó.
M.ulán régi álláspontunk az, hogy
nagy fontosságú, a várost és lakos
ságát közelről érintő ügyekben, min
den vélemény, a tervek és gondola
tok tisztázásához és kiépítéséhez
v .-e», készséggel
dtur.k helyet a
közleménynek és hasonló szívesen
adunk helyei esetleg másirányu hoz
zászólásoknak is. Itt említjük meg,
hogy az id geuforgal ni bizottság dr
Orbán Káíman polgármester tlnökrete alatt szerdán ü ést tartott, ahol
a jövő esztendő idegenforgalmi ke
reteit állapitollák meg. Magát a prog
ramot akkor fogjuk közölni, ha az
teljes részletességgel, pontos dátu
mokkal fog rendelkezésre állani.
— Kluger Gyula áll elsöhelyen a
nyíregyházái sakkversenyin. Nagytehetségű fiatal mesterünk eddig 7
játszmából 6 egységet szerzett, ö t
játszmát megnyert, kettő eldöntetlen
volt.
— Műkedvelő Iparosaink szinielőadása u.gy érdeklődés és meleg
siker jegyében folyt le. A z összes
szereplők
készségük teljességével
szolgálták az előadási és méltán ér
demelték ki az őszinte elismerés
tapsait. Egyébként közkívánatra ja
nuár 3-án a városi színházban meg
ismétlik produkciójukat.
— Tűzoltók közgyűlése. Az ö n 
kéntes Tűzoltó egylet holnap déle
lőd I I órakor tartja rendes közgyű
lését a városháza tanácstermében.
— Polgári Lövészegylet alakul. A
Sátoralj ,u|he!yi Polgár, Lövészegylet
holnap délelőll 12 ór„kor tartja ala
kú ó közgyűlését a városháza ülés
termében. A z alakuló Ülésre a sport
b rátáit szives n látja az elnökség.
— Árveréi az ügyészségen. Az
sziundö folyamin n ko ii/o tt tiűnjeckel hétfőn délelőtt I I órakor árve1 zik el a helyueii kir. ügyészségen.
A ki adatéit leletéi.: G Y Ö R G Y LAJOS.
Laptulajdanoi: Landeim aao M. él Iáié.

