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'sugos hübér-rendszei uralkodott csinost 
Nagy-Mihalynak van független, értei 
nu's polgársága. Itt az emberek mar a 
maguk eszével g-»mlolkoilnak Annié 
mennyi fáradtsággal, keserűséggel járt 
tv. aj állapotoknak a megteremtéser1 
Sulyovszky esze cs akaratereje u.' *n 
bán tudott cs mert is az ezernyi ne 
he/ségckkel szeinbcsrjjdlani és kuzdel 
m- it fényes siket knoun.izta. Van Nagy 
Mihálynak gyönyörű kozkórháza, mely- : 
ben v>k szenvedő st i< tettel apoltatik . 
van Nagy -.Mihálynak kaszinója, hol az 
mtelligeaí:ia ad magúnak találkát. Lzek- 
nek a megalakításából is Sulyovszky! 
sz dleniujcl: jut ki a. oroszlánrész. A ■ 
nagymijjbájyi mintaszerű községi iskolát 
Sulyovszky-ugyszólvan a semmiből te- 
t intette jneg. Ami a város életében | 
csak némileg is fontos, semmi sem ke-j 
mii ki figyelmét. Szóval őa város lelke. j 
Érdemeit elismerésre méltatta maga > 
Felséges Urunk is, , midőn neki a h e -1 
rencJózsef rendet adományozta. Nagy-! 
mihályiak ! arany betűkkel véssétek be | 
ez embei nek nevét városotok évköny
veibe! Á história lesújtó kritikával be-; 
szél az athéni polgárok hálátlanságáról, j 
ktk legnagyobb embereiket az ostra- j 
kismuss.al tették lehetetlenné.

Sulyovszky neve azonban nemcsak 
az ő városában ősmert és népszerű, de 
nincs is a kerületnek oly félre eső , 
községe,.* hogy róla még ott is ne cső- j 
dálattal. £s elragadtatással beszélne a; 
köznép, hozzája kényes ügyeiben teljes J 
bizodalommal ne fordulna. Önzetlen, 
igazságos jelleme, bámulatos tudása, 
fáradhatatlan munkaszeretete a »nép 
atyjává« avatta fel.

Mint grof Audrassy Dénesnek, a pá- j 
ratlan magyar főútnak jogi tanácsosa, | 
bizalmi állását a nagylelkű grófi pár
nál a közjó érdekében is ki szokta ’ 
használni. Ott van p. o. a lazonyi tem -1 
plom gyönyörű és stylszeríi renoválása, 
ugyancsak Lazony uj népépiskolája. j 
Ott van Szelepka, kitelepített község ; I 
csupa uj és mintaszerű alkotások, lhz- j 
vast mondhatjuk a római klasszikussal, i 
hogy Ő! tetteivel ércnél maradandóbb I 
c nléket'áUiöHt-'magátialf. : , .: j

Quif .nuneI . . .  A  cikk írója, mint j 
szerény 'választó polgár távol £11 attól,' 
hogy ti'kerületnek péremptöficé jelöltet | 
állítson Vannak a kerületnek igen be J 
f >lyásos és kitűnő politikusai, kik ez j 
ügynek elintézésére első sorban kom
petensek! De ha egyrészt a kerület;

dgcnciáit szemügyre veszszük, más-1 
r észt pedig tekintetünket ama férfiúra j 
vetjük, önkéntelenül is az a gondolat 
támad az emberben ; hátha e férfiú ko
mi csoportosul e kerület?! Körülötte,! 
kinek politikai karaktere intacf ; kihez 
a kicsinyeskedésnek vagy ármányko- 
d isnák még a gondolata sem férhet; 
Kinek .életelve a jog és igazság; ki a; 
mi emberünk; ki a kerület mindenféle 
árnyalatait oly tisztán ismeri, mint job- j 
bán senki más; ki tehetségének és 
energiájának nem egy tantijeiét adta ? j 
Oukéftkelcniil is támad az emberben a 
gondolat: Ez egy providencián* férfiú,! 
ez az. akit keresünk, ez az, kire szük
ségünk yard Gondolkodjunk és - csak i 
még egy csöppet gondolkodjunk! Es j 
ha a gondolattal megbarátkoztunk? és j 
ha a gosnfojat elhatározássá nőtte ki i 
magát ?'íhpug}j<kor'.aztán ne sokat ha-i 
hozzunk, hanem menjünk el hozzá., 
nyújtsuk oda jobbunkat a védő- és j 
dacszövetség megkötésére? És ha elfő-1 
gadja szövetségünket, ha vezérünkké! 
akar lebnU akkor adjuk szájróT-szájra ! 
az oiömhirtj^jhangüzlassuk bérczen ró- j 
nán, hogy érette, de másért lelkesülni 
nem fogónk !

Csak még magához az érdemes fér
fiúhoz* Van'néhány záró szavam. Az 
elhangzón dicséret ne feszélyezze sze-! 
rénységóh-Miket Írtam, nem csupán aj 
magam leikéből merítettem, visszhangja 
ez számtalan baráti kebelnek. Lelje a 
nemes férfi i munkálkodásának legéde-, 
sebb jutalmát polgártársai tántoritha- 
tat lan és kiérdwn&U < I ismerésében f

i halasztó polgár. i

Kérelem.
A vármegye becsülete ne?'eben fisa- 

telettél kéri ük az újhelyi Kossuth 
szobor bizottságot, tudassa a között- 
séggel, hogy él-e még ? és ha él, 
hát m it csinálr

L e v e l a sz e rk e sz tő h ö z .
Sátor« lujhely, nov. 19.

Tekintetes Sset sstő Ur!
Köszönet, mély é hálás köszönet 

azért a szívességéért hogy a közjó 
iránti igaz és nemes hevületében, a 
»hatalmasok« nehezt ésével semmit 
sem törődve, igyeksz a polgárságot 
érdekei fel<»l esctről-esetre felvilágosí
tani Csakis igy lehetünk képesek azo
kat ha van akarat bennünk — meg 
védelmezni.

Nagy szolgálatot tett szerkesztő u r! 
az érdeklődő polgárságnak b lapja 
legutóbb megjelent számában is azzal, 
hogy közölte lendezett tanácsúvá elő
léptetett városunk 1901. évi költség- 
vetési előirányzatát. Érdekes- bepillan 
tást engednek e számadatok arra a 
nagy takarékosságra, amelyet polgár- 
mesterünk sippal-dobbal hirdetni soha 
el nem mulaszt, de amelynek gyakor j 
lásáról éppen a legkritikusabb pillanat- j 
tokban megfeledkezik. . }

Lám, most is minő visszájáról gya
korolja ezt a szépséges erényt, mikor 
a polgármesteri és más tisztviselői fize
tések emeléséről gondoskodik olyan 
bőkezűen. Lgészen nyilvánvaló, hogy i 
csakis városunk jó hírnevének a meg
alapítása ezzel az önzetlen célja. Azt; 
akarja, hogy más város, ha nagyobb 
is és ha gazdagabb is nálunk, ebben a 
tekinretben csak úgy kullogj'*” utammkv- 
Legalább egy téren legyen vezető sze- 1 
repülik.

Csakis igy magyarázhatjuk ezt meg j 
magunknak tudatában annak, hogy sok 
más ügyben korántsem ilyen adakozó : 
természetű a polgármester ur. Tudunk 
rá eseteket, hogy a »spórolást* vitális j 
érdekek rovására is egész lelketlenség 
gél vitte keresztül. Az esetek közül ta
lálomra néhányat hozok itt fel emlé
kezetül.

Ha jól tudom, az elmúlt télen éppen.j 
ebben a lapban olvastam és rendkívül | 
jellemző volta miatt ma is tisztán cm 
lékszem még rá, hogyan bánt az ipar 
iskola néhány tanítójával. Tervét előt
tük eltitkoltatva, tanév közben fosztatta I 
meg őket évek során át betöltött ál-! 
lásuktói és élvezett iovedelmöktől. Az. 
hogy ezzel néhány, jövedelemre na- j 
gyón is rászoruló érdemes egyént suj- ; 
tolt érzékenyen, nála mit sem számit.*) ; 
Sőt mellékes az is, hogy a tanítás nagy! 
kárát vallotta ez ok nélkül elkövetett i 
csínynek, annyira, ltogy a tanfelugyelő- 
ség, mint hirlelt kötelességét Ili- > 
ven teljesítvén, tiltakozni volt kényte-1 
len ellene. S c csínynek bevallott oka . 
pusztán és egyes-egyedül csakis a »spó- i 
rolás« volt. Mert spwolni kell ám tüs
kén bokron, tanítókor keresztül.

A nagyközség a sz; gények segélye
zésére 3—3'jj ezer forintot fordított,
| hogy a szegényügy -ánti törvényes 
kötelességeit legalább némileg teljc- 

jsitse. — A polgármester ura költség- 
vetésekben már csak 1200 ftot »igéi * I 
e fontos célra, -- mert hiszen spórolni 

I kell. — a szegények éhezhetnek.
Tolonczcllátási tóntményként 900 

j ftot vesz a polgármester ur az állam i 
j tói, de tényleg nem költ csak 700 ftot. ' 
J Spórolni kell, hál ; a toloncoknak j 
í moslékszerü ellátás Ezek nem em- 
j berek.
j De a Diána-szobor leleplezésénél,
! akarom mondani, a ! Manna-mcgnyitá- i 
sáná! eszem iszomra telik bőven, — itt 

! megszűnt a spór-szis téma.
Tahin éppen e/en, agy az ezekhez! 

hasonló alkalmakkor .érzett érdemeiért' 
szavaztatja meg mag iák a potom ezer 
frtnyi fizetésemelést » polgármester ur ? 
Mintha ez a kicsike utalom nem is* ál
lana kellő arányban % c fajta nagy ér
demekhez.

De ha a fent vázolta hoz hasonló, min
den humánus érzésű embert megbot
ránkoztató eseteknél izzal mentheti is 
magát annyira — ar nnyirc a polgár
mester ur. hogy ta trékossági szem 
pontból, tehát közérdekből cselekedett, 
illő tisztelettel kérdem tőle hogy ha 
a már amúgy is elég magas polgár
mesteri és más tisztviselői fizetéseket

')  t 'tiV gondolkozhatott, hoey a tanítok majd 
csak megélhetnek egyék jövedelem Imán 
— jószágaikból î , nem úgy, mint szegény 
polgármesterünk

még magasabbra csigázzuk, mi is ab
ban a közérdek f

Bizonyára fölveti magában ezt a kér
dést minden lelkiismeretes városi kép
viselő és meg is adja rá a feleletet el
utasító szavazatával. Mert szentül meg 
vagyunk róla győződve, kogy nem csupa 
Fejbólintó Bálintok a mi városatyáink. 
Sorompóba lépnek majd polgárságunk 
érdekeiért, amelynek — s ezt jó lesz 
megértetni a polgármester úrral -  ép
penséggel nem az a legfőbb becsvá
gya. hogy polgármesteri és egyéb tiszt
v is e lő i  fizetések nagysága dolgában 
m e s s z e  fölülmúlja a dúsgazdag Nyircgy- 
h izat M ás téren kérünk egy keveset 
ebből a nemes versengésből. Olyan té
ren, amelyiken ez a versengés nem a 
lakosság bőrére történik.

Egy városi polgár.

A M E G Y E  É S  A V A R O S .

A jövő évi városi költségvetés 
ellen az adófizető polgárság kebeléből 
számos aláírással terjedelmes észrevé
telek adattak be a mai napon. Az 
észrevételek XII. és XIII. pontját si
etünk közölni:

XII. Különös nyomatokkal kifogásol
juk a személyi jót a n dóság ok rovataiban 
előirányzót/ Jizetes és személyzet-szapo
rulatot.

Mellőzzük a részletekre 
jeszkedést, mellőzzük annak kimuta 
tását, hogy a rendezett tanácsú város 
indirekt adókkal mennyire súlyosbítja 
a nagyközségnél viselt terheket.

Hanem röviden kijelentve, hogy az 
ív alatt csatolt »Felsőm. Hírlap« 
»Sátoraljaújhely város 1901. évi költ
ségvetése* cimü cikkében foglalt ada
tokat és következtetéseket elfogadjuk,

csak azt akarjuk most hangsúlyozni 
és a Tek. Képviselőség becses figyel
mébe ajánlani, miszerint még azon 
esetben sem szabad a jelen költség- 
vetésbe fizetésemelést vagy* személy- 
zetszaporitást beállítani, ha a város 
anyagi ereje engedné, Mert

a) a nm. belügyminisztérium 1886. 
évi 24161. sz. határozata értelmében 
»Szabály rendeletileg megái lapított sze
mélyi jdrandoságok bármely irányit 
megváltoztatása csakis a ssabályren- 
delet. módosítása utján, nem pedig az 
évi rendes költségvetés készítése alkat- 
mdval eszközölhető.«

b) Ugyanazon minisztérium 1893. évi 
98784. sz. határozata értelmében »Nem 
áll, hogy a község által viselendő Köz
terhek ügyében a község csak a költ
ségvetés során lenne hivatva hatá
rozni, sót ellenkezőleg szükséges, hogy 
a költségvetésben foglalt rendszeres és 
állandó tét. leknek alapja már eleve 
megáUapiív t legyen. így pl. az elöl
járók illetményei, községi vagyon szer
zése vagy eladása czimén a községi l 
előirányzat kiadási, illetőleg fedezeti 
rovatában egyes tételek csakis azok 

jogerős megállapításának kifolyása
ként vehetők fel.

(Mindkét határozatot lásd Közig. 
Hat gyűjteménye I. köt. 487. lap).

Törvénysértés volna tehát, ha a 
város szervezési szabályrendeletének 
jogerős megváltoztatása előtt az ab
ban megszabott személyzetnek és il
letményeiknek egy fillérrel való eme
lése is a költségvetésbe bcállittatnék.

A szabályzattól való minden eltérés 
ellen törvényes alapon óvást emelünk,

Ugyanez vonatkozik a Diannai sze
mélyzetre is, melynek alkalmazása és 
fizetése szabályrendeletileg megái la
pítva nincs.
XIII. Kifogásoljuk azt, hogy a kincs

tári adó alól mentes házak utáni köz 
ségi pótadó a községi pótadó kulcstól 
elkülönítve az állandó jövedelmek közé 
(*28. tétel) előre felvétetik.

Az államnál adómentes házak köz- 
* ségi adója ugyanis a községi adókulcs 
kiszámításához, az adóalapul szolgáló 
állami adók tételéhez, szorosan oda 
tartozik.

Hiszen ezen házak is csak annyi % 
községi adót tartoznak viselni, mint 
az állami adó-köteles házak.

Az adó %-ot pedig csak a községi 
adó nélkül összeállított jövedelmeknek, 
a kiadásokból való levonása és a hi

ánynak az állami adóhoz való arányi- 
tása után lehet meghatározni.

Hogyan lehet tehát előre tudni, 
hogy milyen lesz az adómentes házak 
községi adó °,0-a.

Sehol, ahol tiszta és hű költségve
tést készítenek, a kincstárilag adómen
tes házak adóalapját el nem különítik 
a többi állami adóalaptól, mert az itt 
követett eljárás mellett a községi 
adókulcsot nem a valóságban tünte
tik fel.

Hiszen nagy különbség az, ha — 
miként a jelen esetben — csak 49569 
korona hiányhoz keresik az adókul
csot 63607 korona hiány helyett.

A diffikultált itteni eljárásnál 30 
százalék, — a helyes eljárásnál j S ' j  
százalék községi adókulcs keletkezik.

S hogy a mi kifogásunk mennyire 
jogosult, azt nemcsak Kassa városa 
B ' . alatti füzetének 86. lapján talál
ható adóalap kiszámítás igazolja, ha
nem igazolni fogja minden hasonló 
adat, melyet akár Miskolcz, akár 
Debreczcn, akár Nyíregyháza vagy 
bármely más rendezett várostól besze
rezni méltóztatik.

Ezekhez egyelőre még csak egyet 
ajánlunk a közgyűlés figyelmébe, t. i. 
azt, hogy a községi adókivetés tény
leges összege évről évre jelentékenyen 
nagyobb, mint a költségvetésben meg
szavazott adótétel. Mert az állami adó, 
mint a községi adó alapja évről-évre 

itkedtk, a községi százalék tehát 
mindig nagyobb alap-összeg után szá- 
mittatik.

X  Városi közgyűlés lesz pénteken, e 
hó 23-an d. u. 2 órakor. A közgyűlés 
tárgyai: 1. Az 1901. évi háztartási költ
ségvetés tárgyai. 2. A szervezési sza
bályrendelet módosítása. 3. A városi ta 
nács előterjesztése a faiskola berende
zése tárgyában. 4. Az iparostanonc is
kola költségvetésének tárgyalása. 5. A 
közoktatásügyi miniszter leirata a pol
gári leányiskola államosítására vonat
kozólag. 6. A szinügyi igazgatás szer
vezetére vonatkozó szabályrendelet tár
gyalása. 7. Polgármester előterjesztése 
a Dianna vendéglő bérletére vonatkozó
lag. 8. Pénztárvizsgálatról szóló jelen
tés.

H Í R E K .

Egy családapa keservei.
Oly eseteket, midőn az ebéd el

késve vagy hiányosan került az asz
talra. már volt alkalmam felpana
szolni ; az azonban, ami tegnap tör
tént velem, még a legjobb nevelésű 
családapák történetében is hallatlan : 
—• absolute nem volt ebéd.

Már az roppant gyanús volt, hogy 
hazajövet nem ütötte meg az orro
mat a kedvenc pecsenyeszag. Kíván
csiságból benyitok a konyhába : üres. 
Megyek az ebédlőbe, ott ül a fele
ségem terítetten asztal mellett, ka
lapba, kimenő ruhába, mellette mind 
a négy gyerek.

— Fogd a Laczit, meg a Pistát 
— szólt rám, mielőtt magamhoz tér
hettem volna bámulatomból, — a 
másik kettőt én vezetem. Megyünk 
a „Boek“-ba ebédelni.

Tessék kérem elképzelni az én el- 
szörnyűködésemet. Én, aki csak azért 
nősültem tiszta szerelemből, mert a 
gyomrom nem veszi be a korcsmái 
kosztol, most menjek a vendéglőbe 
ebédelni a feleségemmel meg négy 
gyerekkel.

— De mi ez, kérlek, miért nem 
ebédelünk itthon ?

— Mindjárt elmondom, de most 
siessünk, a gyerekek éhesek.

— Legalább a Mai i vihetné a gye
rekekét !

~  Először is nem Mari, hanem 
Ancsu. Sót a közt a tizennégy cse
hül közt, akik a legutóbbi három hó
napban nálunk szolgáltak, csak egy 
Mari volt, az. aki a múlt elsején dél
előtt tizenegykor beszegődött és dél
után félháromkof felmondott. De ne
ked mind Mari, sose tudod megta
nulni a nevüket. Másodszor — az 
Ancsu ma reggel itt hagyott ben-
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