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B e l v i s z á l y .  [költsége megtérüljön. Az iparos, tizedeken át temérdek milliókat le kell tagadni.
Tok-sva, luno. dec. K). I a kereskedő nem képes megélni rabolt tolunk Ausztria, sokszor kö- S ahelyett, hogy földműves, ipa* 

Senkinek sincs jobb doh»a a nem k(̂ l,es az erősebb, hatalma- zönséges csalással, becsapással, ros, kereskedő, felismerve a közös 
világon, mint a m agyarnem zetei- sabb osztrák ipai* versenyével kiiz- S ha ha kínnal nagy áldozatok érdeket, szent szövetséget kötné- 
lenségeinek Ö deni. árán, drágán megfizetve sikerül nek a gazdasági függetlenség ki-

Mindenkinek másnak fáradni kűz- lehe te tlen  be nem látni, lehe- keresztülvinni, hogy ezután már vívására, — az általános romlás 
deni kell hooy célját elérje Ezek tctb'n ncm éreznh min- »o raboljanak, — ezt egy nemzeti okozta elkeseredéssel egymásnak
bátran öU/etoheHI- a Lp/niknt « ĉ cn bajunknak, minden romlásnak vívmánynak nevezzük s hozsanná- rontanak, egymást vádolják a ba- 
úgy‘várhatják a sült galam bot: f"  ?ka az Ausztriával való gazda- ttunk érte annak a kormánynak, jókért s irtó háborút kezdnek 
biztosan a szájukba repül Ha e llságl kaPcsolat. Ez az akadálya amelyik kieszközölte. S nem jut egymás ellen. Régi magyar szokás 
a kar iák nus/titani a maovart .) gazdasági fejlődésünknek, ez az eszünkbe, hogy nem ez érdemel szerint egymással harcolnak, hogy
»cákmánviil vinni . i előidézője szegénységünknek. E;; hozsannát, de az a kormány, ame- a közös ellenség annál könnyeb-
a kis uiiukat sem kell kínvi.itani-! zárJa cl terményemk elül a Vllág ' bak azt a rablást megengedte, az ben győzhesse le minkettojükct,

- Jvérrvit- |,  ̂ . piacot s ez bocsátja rá löldmtive- érdemel kötelet és lámpáskarót. Már sorakozik a két tábor az
guk a magyarok. Olyan jól el- lesimkrc versenytársul, a szomszéd gyen rettentő állapotban az agranzmus és a merkantihzmus 
pusztítják azok egymást, hogy ° rszábrok olcsóbb termelését. Ez lcnne a természetes, hogy minden zászlói alatt, már képződik az át- 
nincs az az ellenség, melyik job- ád monopóliumot hazánkban az magyar embernek hitvallása le- k°s ütközet, amelyből nem lesz 
bán megcselekeclje. Valóban mi | )SẐ l^k ipáinak, ez teszi lehetet gyen, evangéliuma legyen a gaz- kára senkinek, csak a magyar ha- 
a legnagyobb ellenségei vagyunk ! n ~ . jlia-s>)ai 1 Pa 1 '-Bejött t. dasági függetlenség, hogy a fia- zának, s nem lesz haszna senki- 
önmagunknak, s a legjobb bará- A™  .kárhoz,tat’ ho» ’ k>™Po\yo-; ta | Olaszország jelszava: Roma „ ck, csak Ausztriának, 
tai ellenségeinknek- k,f 1, ~ lt. tartom án>'a lcg>'l.,nk a mo-tc. -  Magyarországban Így Pedig olyan világos, olyan két-

Vagy mi történik nálunk most Au“ tn á»ak' ,hogX í! I’a' |az,ta' hangozzék gazdasági önállóság, ségtelen, hogy Magyarországban 
is? Egyszerre csak arra ébredt ors^ g  keilvé‘e él°skodhessék taj- vagy a halál! Hogy másra ne is a földművelésnek s az iparnak ér- 
az ország — hála istennek hogy , ‘ , tenlle;szettol mi vagyunk ■ gondoljunk, ne is törekedjünk ad- dekei azonosak, hogy egymásra
felébredt valahára! — arra ébredt dusgazda^ k 6s Ausztria ̂ szegény i dió-, mig a gazdasági független- vannak utalva s egymás nélkül 
hogy pusztul, szegényedik, ma- . a gazdasági közösség oly-; séget ki nem vivjuk nem boldogulhatnak, hogy mind
holnap koldussá lesz. Arra ébredt, u 11 * usztna e t c usgazc ag, s mi lgy lenne az minden öntucla- a kettőnek, Ausztria után, legfel- 
hogy mindaz a nagy haladás, ami- va.?yu n  ̂ <G cusoc. . tos nemzetnél a földön. De Ma- jebb egy ellensége van: a keres-
vel, mint a kiegyezés áldásos vol- Amt c’bnyt kedvezést Ausztria gyarországot a kiegyezés arra kár- kedelemnek hazátlan, hazafiatlan, 
tának bizonyítékával, úgy dicse- bap idegen államtól, annak az <̂ 1-; hoztntta, hogy az elfojtott érzel- tisztességtelen része: az, amely ká- 
kecltek Tisza Kálmán és zsoldo-1 le n g é k é t  mindig Magyarország mek, letagadott igazságok, elhall ros spekulációkból milliókat zse- 
sai, hogy az mind szemfényvesz-1fizetl- l-t»ből áll a mi testvéri vi- j gato tt meggyőződések, s az örö- bel a börzén, mely szédelgésből 
tés buborék amely elalszik a va- jszonyunk Összes keresk. szer- Eös, szándékos hazugságok or- s korrupcióból él, s amelyet az el- 
lóság első rideg leheletére. ződéseinkben nincs egyetlenegy; szág a legyen. ‘ ‘ múlt gyászos emlékű kormányok

Érezzük mindenütt a szegénye-!sei11’ a”icdy auránk nézve hasznos Mindennél bizonyosabb, hogy neveltek nagyra, 
dést, a romlást. A földművelő hi- j vo*na’ “ C kárunk, óriási kárunk I nincs gondolkodni tudó magyar Békét és egytértést idebent az 
hiába munkálja a földet veritékes származlk valamennyiből. I ember, aki ne érezné ezeket. S egyérdekü elemek között, s kifelé

■ munkával, _ mikor megvan a Itt is, ott is, kisül egyszer más- ki is fogja mondani mindenik, a közös ellenség ellen egyesülve
munka eredménye, alig tudja any-j szor» h°gy e£>ik másik igában a | mihelyt szabad lesz. De most még vivjuk a nagy gazdasági harcot! 
nyiért eladni, hogy befektetett Ia gazdasági szövetségnek év-i nem szabad, hát el kell titkolni, Buaa Barna. .

r |  ̂ / _ ^  . j már, mint ember. S szinte várom, mi- vezér volt — bár én ezt sem hiszem mennyinél! Hogy izent Kossuth után,
I / \  _LTV / \  . kor ir már egy koincly, tudományos — de lelki nagyságra hogy eltörpül j hogy jöjjön vissza, hogy buzdította Lu-

| német hat köteles munkát arról, hogy Bem melletti Nemes, puritán, szinte gosnál egyiittmaradásra a hadsereget, 
_  T , . j Bem soha se létezett, s az egész alak emberfeletti jellem. Büszkeségnek, gőg-! s mikor látta, hogy ő itt már nem te*
B e m  jO Z S e i. hőstetteivel csak a népfantázia szülötte, nek, pózolásnak nyoma sincs benne, het semmit, hogy ment vissza Erdélybe,

. n . u . . „. , „ Mert igazán nem elhinni való, me — ami pedig olyan szomorú mérték- — hátha ott még lehetne valamit csi-
„ es magyarorsz gi ir ap ere ei re ja. J st4jje j|pj clolog az, hogy egy vézna J ben megvolt Görgeyben. Görgeynek nálni, hátha fenntarthatja még magát

lolcsva. dec. 10. |<js öreg ember, akinek egész teste csupa még az egyszerűsége is affektált, av-; az ő régi hadseregével! S csak mikor
Lengyelnek született, élte alkonyán seb, aki sérülései miatt járni is alig val is csak hatásra vadászik. Bemnél itt is a teljes felbomlást talalta, ak-

a magyar szabadságért harcolt, s mint tud, m esszcföldről eljön egy százféléi! olyan természetes, olyan őszinte az a kor indult neki reményvesztetten Tö-
törük ember halt meg most ötven esz megtámadott idegen országba, amely- szerénység, az az egyszerűség, hogy i ökországnalc.
tendeje. [ hez semmi köze, amelynek a nyelvét ncm lehet kételkedni benne. Istenem, milyen másképp lehetett

Mindössze másfél esztendeig élt ma- sem érti, s egy maroknyi újonc, sereg- S Bem ncm fondorkodik a kormány i volna minden, ha Görgeynek olyan jel- 
gyar földön, s neve mégis a magyar gél két hónap alatt legyőz s kiver az ellen, nem űz külön politikát, nem bo- leme van, mint neki, vagy ha a szc- 
haza legkitűnőbb fiainak nevei közt ra- országból annyi hatalmas, erős ellen-j csat ki pártos proklamációkat. Nem l encséden Dembinszki helyett őt ne- 
gyog és fog mindörökké ragyogni a séget, s népemésztő vész és vihar fü- akart más lenni, s nem is volt más, vezi ki Kossuth fővezérnek! 
magyar históriában. — Nemzeti hő- lőtt, futó ellenség s leigázott lázadók mint aminek felesküdött: a szabadság Egy ember van a szabadságharc Ica- 
sttnk lett, akit nem engedünk át se fölött, ágyudörgés dicshimnuszától, lő- katonája. Hűséget fogadott a kormány- tonái közt, aki lelki nagyságra hozzá 
lengyelnek, se töröknek. porfüst glóriájától övezve kimagaslik,; nak, s azt meg is tartotta, engedd- fogható: Damjanics.

Nekem ő az egész világhistóriában mint a hadak fenséges, fényes félistene; meskedett neki az utolsó percig. Pedig; Es milyen aranyos, gyöngéd, jó szive 
a legkedvesebb hősöm. Napoleon után Az a szürke, vézna Kis öreg ember! Erdélyben bátran dolgozhatott volna j volt. Mennyire elütött a Görgey zár- 
egy hadvezér neve sincs olyan vara- És nem csak az ellenséget hódította egészen a maga kezére. Eszébe se ju- között, szeretet és barátság nélküli ri-
zsos hatással a képzeletemre, mint az meg: még jobban, még fényesebben tott ilyen. Neki csak egy érdeke volt; degségétől!
övé. Mítoszok, legendák, egész mese- meghódította magának a magyar nép a szabadság ügye. S ettől nem is pár- Alig van történetünknek szebb, meg- 
világ költészete elevenedik meg a lel- szivét. Erdély magyarsága imádta ezt tolt el soha még gondolatban sem. Mi- hatóbb epizódja, mint az ő viszonya 
kém előtt, mikor ő eszembe jut. Ha az egyszerű ősz embert, aki pedig még kor a magyar fővezér, 80,000 főnyi Petőfihez. Ezt a mi legnagyobb szcl- 
költő volnék, époszt Írnék róla, s nem a nyelvét se tudta, hogy azon szólha- rendezett hadseregével lerakta a fegy- lemóriásunkat annak a kornak a ve- 
foglalkoznék mással, csak az ő mesés tott volna a szivéhez. Mivel hódította vert, mikor Temesvárnál elpusztult a zctői közül nem tudta megérteni, ncm 
alakjával. Ha festő volnék, csak az ő meg olyan hamar az ellenséget ? Mivel másik nagy magyar sereg, mikor min- j tudta méltányolni senki. Nem ismer- 
csatáit festeném, ha szobrász volnék, hódította meg olyan gyorsan a ma- denki menekült, senkinek se volt már ték fel a nagyságát, — végtelen sok
mindig az ő kicsiségében, igénytelen- gyarság szeretetét? Csuda ez, mese reménye, mikor az erősek, a hazafiak j kai kevesebbre nézték és becsülték, 
ségében olyan fenséges alakját min- ez, ami csak akkor, a csudák korsza- kétségbeestek, — ő, a gyenge, az ide- mint amennyit ért. Egyedül ő értette 
táznám. káb ü történhetett. gén, egyedül ő ncm vesztette el hitét, meg, ő méltányolta, ő az idegen, aki

Mikor itt járt, mikor látták, hallót* ( ) a legelső katonája a magyar sza- s bizalmát! egyedül ő akart még kiiz- nem is tudott a nyelvén, ncm is ol- 
tálc, ismerték, akkor is már félig le- badsághareznak. Nagyobb valameny* deni harcolni tovább, a végső lehel*; vashalta a verseit.
■̂enda volt az alakja, akkor is több volt nyincl. Görgey talán zseniálisabb had- létig. () mennyivel nagyobb volt vala-, S Petőfi a lélekbe lat.is erős ösz-
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1V/1AH, j iijrv.-k sine .|ud nonja ti luit az. huny l evhit-zik. hogy valami .■r.K kJt«i | mulatsáfíból jőve. ezt a szeretőit és
M a d l  V i s s z h a n g o k  |„  'v ., nat: > ki Iztins.'- tr. valamint az zn--i’a nem is enaedi a kilnnitaknza t t tisztelt varost jegyzet, hun) email) os 

a kénviselölnízltan f. Int li-áti tartott eav ,- nanaizlók ilv hivatalnok, illa- éhből a tat thatatlan, ininte.iíy üdére- virtnsb.il inemiierték abengolm.
. . ,  I » ,,;í. ilv ieev/ő terrorizinn-a alól nvonnisként rajtunk nehezedő h e ly . l-.zen esetnek bejelentése után |te-

nuuisztereinek, bőszedre.-, ,mk tt í ^ y  kik, lóle- zétből. A módi biró. ez. állása állal di« városunkban azonnal kővetkező
Széli Kálmán miniszterelnök 0  j,,,,, mMkül és min dón hivatalié- nvo- nu ‘gkövetelt minden képesség es gya- j hirdetmény lett közzétéve:

nagyméltósága a f. hó <>-iki ké|>vi-L,.istu| monten szabadon adhassa elő korlatí tapasztalat híján, ismert IV*k- 1 HIRDETMÉNY,
sülőházi ülésben nagyságos és lőti>z- : <T |m il ,;s panaszait. télén imlulatos természeténél lógva. .... nvii nn
telendő Molnár János apát-plébános , . . , . ...     képtelen feladatának magaslatára j A ja um ío .zoga  bt o n. i nu a-i • i" ...... ,l I.; I;., I i, „ Ne hat nn történt { a Heheti. n«»g\ 1 , . . .. , , . . midii ve remidet t* lolvtan. tudoma-képviselő urunk, ki néni tudjuk. Imn- járási l'ö-zídeabii-ó, k, ezen vizs- vnu; Ikedn,. sót « y  hajóba r .rz  a I a lakosságnak. hoKy a
nan szerezte mformati.i.t es sajttal- . , ||ivaU„„;| , iz:II(1„. n«v | .I^yzove . nmetmytben "„nek .■ ‘ zavarosoktól ovako.l-
Jttk. hogy azokat kozvetle,ml . . , k,;n.|„„t„„k. ...lainínt az '.dkapa-at, Inr.u alla-aval led-zt. yk" lm„.t |, 0 , i „apón történt
nmen szerezte mer. a lomagyobb y . rendelet,utek. hogv a :'enha„e„„ hirdetik .nindentelé és ' ú ,k isOótWdi i lóinak, s a

^  *:'.-í|-..r.|i.l.'. .....a v a l  kérkednek, hogv a Msá.,., 1« ,  | ">* a lel-
^k t ni^ 1 í  t  f * ; v  iV/A'" " iil "&*>***' 1,11 (,'U'r : ! 11 ; '........midimben támogatják okét , ^  ha((^ -  a lakosság költségére
natkozólaé U a T t V  fel etet  ̂ adta • vo,na- minden komolyabb meg: ont.. ybb.m a tudati,an elve magoknak j a v;il.üsl);l a reml ós csend fen tartása 

HoffV -I luvít iloš hatalommal * való' UU ^  a helyzet számbavétele mukal. : m.dn im;vr-nge; műnek. > A túl- y , ( kalona, ;igot fog kirendelni, „hogy d im a alos Hatalommal \at j , méltánvossag dlem*re. lír a- Lipa.-ok orgiákat ülnek s eppenseg- nkl <. *n
y.sszaeíes vadja alapjan az összes ,rfb h { a vádoh jegvzőt. ki gd tartoznak ritkaságok közzé Madon' 80) ok ,be d-en.
iratok áttétettek a satoraljaujhely. mai napig ís‘változatlanul ba.mskodik a törvéuvbe ütköző cselekmények kelméidé, Károly 8. k.
ügyészséghez, ahol a jegyző e llen ,. karifhLkodik. ámbár a vádak s. in. ' ‘ főbíró
kriminális eljárás f ̂ 1 i k. Es ezután j,a|maza (-.s anyaga elég támpontot! Ezeket mind elsorolni lehetetlen Hát mit szól mindebez a felsőbb
azzal a kérdésnél all elő : -Hehe -e ^  a|;l|M)1 nyújtottak, a jegyző biva- volna, illusztrálás szempontjából a I hatóság'? arra a gyarló följelentésre 
ebből azt ko\ étkeztetni. m,g\ nem j t-altóli felfüggesztéséhez : mert hiszen sok közül megemlítjük például azt. j nedvben gv mérgében fulladozó köz- 
jog, toivéiiN es igazság  ̂ szel in \ e-  ̂ panaszok és vádak közt minden hogy szabályremldeteínk azon ha- j sógi biró és jegyző részéről ijedtsé* 
zetem a kozigazga ast . volt. amit egy községi jegyző ellen tározótt köveielimuiyei daezára. hogy j gükben azon ártatlan, szolid szoká-
i Zt /  ‘ ' 11 ° ' csak felhozni lehet. j az elöljáróság d. e. tS—12-ig esd. n. ■: ôs magvar virtust, úgy tüntették
dv-m 11 kőrö t  \vJn u \t vi/ \ ’olt ott hivatalos hatalommal való 1 ' go i '/.ik hivatalban lenni, a |\.|. mini valami forradalmat es Iá
mért t urqilli it'itlm iinirV i m inis/.' visszaélés, egvéni szabadság iin‘gs'M- '>iro ha kedve szottyan talán he- zadást. a tek. lőszolgabiró ur minden 
tendtiök * őmit?vniéltósá«  ̂ínál nie*»-'' *̂se> mogvesztegetés. pénzzeli vissza- tonkint egyszer öt p rezre. a jegyző habozás és megfontolás nélkül. ínajd- 
vm -i lptrmi><<7Í>hl» nmnő ió'tk'irat (C élés, nőkkel való illetlenségek az I’oőig a birot talán utánozva műn ostromállapotba helyezto ezen 
iirvekc7ef de mit ér lei e/t*k v/.' anyakönyvi hivatalban, erőszakosko- inajdnem tobl» najiot tolt bivataloji eléggé sújtott községét. ÍCz az eset, 
nlnntnc fnrimmknál kö/etroknél dások, a felekkel való durva bánás- kivid, mint hivatalban. Képviselő- sokban hasonlít azon nevezetes táv- 
nieír-ikndn ík és lviiótörést szenved- niód és egvéb minősitbetetlen eljárás, testül.-ti rendes gyule-vket i> törve- irathoz. melyet a diák tiin- 

1̂* * |)p. íját mind hiába, a szerencsi járás nydnk világos intézkedéséi ellenere tetősek alkalmával Sima berenez
Ez az eset foroir fenn a mádi iegvző I főszolgabirája a vizsgálatot olv lassú ;'kko'- Ihvnak össze, mikor talán ép- küldött választóinak, hogy Budapcs-

Ügyénél is. amennyiben tnajd” két tempóba vettette .hogy húzódott .... . jh-m jut é, nekik tut i  gv len kiütött a nagy forradalon. M
esztendeje hogy Mád város közön-!a llu‘Z11 ^éke elkészítése, mialatt a; »dsz|k. s mikor közhivatalnoki egok a szegény 3 polgár hiaba íelebbezte 
sége részéről egv küldöttség közel vádlott jegyzőnek ki. hogy hogy i|'"/-,a % 'U 'm  fenyegeti őket vészt- meg ezen súlyos ítéletet a közigaz- 
30Q aláírással ellátott kérvényt nvuj- nem> mindenről nagvon jól volt ér- bozo villám, vihar terhes lelho. l>z gatási bizottsághoz, mert ugylatszik 
tott át megyénk főispán iának, biz- tesülve és informálva — elég ideje idén is a tavaszi rendes közgyűlést, ott sem szokás a főszolgabíró ura- 
ván pártathui igazságszeretetéb'en és alkalma volt készülni a védelemre melyben az elmúlt évi számadások- J kat desavuálni és így ezen derék
atváskodásában. kérve őt. hogy azon niagát erre berendezni, mert hi- "ak im‘gvizsgálás;ít rendeli <•! a tör- \ földnűvesok áldozatai lettek a l(dü-
tíibb mint 40 eoncrét nana ;z "és su- szén módjában is volt, amennyiben V(‘h,v. csak augusztus utolsó lelő bet, j letességnek. Hát bizony ily itéletek- 
lvos vád alapján melyek a megye niint hivatalban működő hatalmassá ;• tartották meg. Az ez évi rimdeŝ  őszi | ktíl és bánásmóddal kergetik a véres 
alispánjához ' beadattak, indíttassa minden eszköz és ut nyitva állt előtu*. közgvn'h's j,edig, melyben a jövő évíj verejtékkel kereső munkás népet a 
meg a jegyző elleni vizsgálatot és az Bedig ha a főszolgabíró ur tudta költsegvetes volna tárgyalandó, meg szocializmus karjaiba, mert itt nen 
eljárási idő tartamára is függessze | volna, mily kárörvendő niosolylyal! mai napig se hivatott össze.  ̂ lhóggé -talál kegyelmet, tehát ott véli felta- 
föl hivMtilos működésétől nehovv mutogatta többeknek a mádi jegvző osmeretesi*k a bírónak a képviselő- Jálni a jogot, törvényt, igazságot. De 
hivatalbani megmaradásával meghíu- 1 azou táviratot, melyet hozzá azon i tostületi gyűléseken való erőszakos- j bezzeg akkor megvan a nagy baj, tu
si thassa az egész vizsgálat eredmé- alkalomból küldött, amikor a választó kodásai is. Az sem tartozik a ritka- náoskoznak hazánk bölcsei és ine-

polgárok egyrésze a jegyző hozzájií- ságok koze. hogy nem akad jegyző-: ó vónk nagyjai, s mindenütt, keresik 
Hiszen természetes dolog, hogy ha ri,lása nélkül a főszolgabíró urat m e-1 könyvhitelesitó és volt rá eset, hogy a haj kút forrását, csak ott nem. ahol

vizsgálat folyamán is tovább hivata-! gyei bizottsági tagságra jelölte és a főszolgabíró) urnák kellett jegyző-|az tényleg van: a jó. gyors és igaz-
loskodik és működik, ezer és ezer kiléptette, s melyben a mádi jegyzőt j könyveket hivatalból hitelesítem. ! ságos közigazgatás hiányában,
eszköz áll rendelkezésére az ő szoká- utasította, hogy megválasztatása ér- Rendkivüliségénél fogva it t e he-1 Ami pedig végre a mádi jegyző ellen
sós fenyegetései és ismert erőszakos-1 dekében mindent elkövessen, azt Íven még azon hallatlan esetet is | hivatalos hatalommal való visszaélés 
kodásai által a feleket és panaszé- í hangoztat ván : „Eltoszem és jól meg- j fölemlítjük, mely akkor adta elő ma- vádja alapján indított kriminális el- 
sokat megfélemlíteni és befolyásolni őrzőin ezen táviratot, mert még nagy gát. midőn a szerencsi járás egyik járást illeti, úgy bizony már ez is 
és az egész vizsgálatot félrevezetni szolgálatot fog tenni és alkalom ad- szolgabirája mint bírói kiküldött egy elég régen folyik, pedig elposványo- 
és illuzoriussá tenni. Az ily kényes ian .Jó hasznát fogom venni a loszol- közgyűlésen elnökölt és az ezen föl- dásábói következtetve kevés is are-
— ——.......  .............  j gabi ró ellen is.** Hihető, ha a főszol- olvasott több rendbeli régi jegyző- menyünk, hogy célhoz vezetne. De

*) Kötelességünkhöz és azon programunk j gabi ró ur erről az incidensről ideje- könyv előterjesztése alkalmával, egy hát mit is várhatnánk oly igazság- 
szőhuTsnak hoívt "tulunk! közöljük 1 őzt,1 a ! koran értesül, talán kevésbbé lett. képviselőtestületi tag egy oly pasz-! szolgáltatástól, mely az 188(1 évi 
hozzánk beküldött levelet. A magúnk I volna jegyző uram elbizakodva. szusnál, ahol reá személyes vonatko- XXII. törvénycikk 106 §-ának ren- 
részéről egyelőre csak annyit jegyzőnk j  Végre a vizsgálat nagy nehezen zás tétetett, megkoezkáztatta azon j  delkezése szerint a jelenleg is fen- 
ín üf' tart fűk' 'a ° f e v v e Imi ̂ ügv^ofei^zósiU befejeződött és az iratok áttéteitek észrevételt hogy : .,kérem az nem úgy | forgó esetek mindannyiszor soron ki- 
Az áldatlan huzavonának, mely teljesen a megyéhez. Volt aztán a jegyző volt", mire a felolvasó jegyző azt j vül tárgvaiandók. Egy régi közmondás 
olmérgositi a hangulatot, minél előbb vé- részéről nagy lótás-futás Sátoralja- válaszolta ..igenis igy volt. mert a is azt tartja, hogy akinek Krisztus a 

kellene vetni. Ha bűnös a jogyző, Újhelyi,«, (U* hogy ott mi történt, jegyzőkönyvben igy van.1* Az aposz- i barátja az nem kárhozik el, s jól tudja 
tartsák a vdgletokig'függőbenaz úĝ  j ürról vajmi keveset tudunk. Két évi tréfált képviselőtestületi tag egész j mindenki, hogy a mostani megyei 

K ‘ , várakozás után csak annyi szivárgott higgadtan visszariposztozott h ogy:' rendszernél, mily szerepet játszik a
Vm,wW! ú n-ttrv, kk lu,8'.v 11 »»ügyei ügyész a derék ,,a jegyzőkönyvben igy van. de még-1 komaság, rokonság és sógorság. No-

, q . > ‘ ’ ! mádi jegyzőt, csak pénzbírságra ja- sem igy történt." Kevés idő múlva künk médiáknak, tehát nem marad
m.mes cm ci . o u  setivici scai ,a vasolta elmarasztani és kiszivárgott!:! jegyző indítványára elnöklő szol-i egvébb hátra, mint tűrni ezen való- 
ôn P̂ , 111111 ai • V  C v Z'n C a/ ezen felül még az. liogv az alispán gabi ró ur a gyűlést felfüggeszti és ságos isteni csapást és bízva egy 
ima as angj.ui nz 10 a. | a vizsgálati jegyzőkönyvekből oly a város birájával együtt a közbeszóló jobb jövőben várni a megváltás Óra-

Szerencse és az isten [adatot is hámozott ki, melynek kö- j képviselőtestületi tag urat a jegyző j ját, melyet azonban csak egy uj, pár-
lőlílnk clpáito'a, vetkeztében a további eljárás foga- nevében provokálják. Tehát ily kép-1 atlan igazságos vizsgálattal s az
Egy pártfog') maradt csak | natositása végett az összes iratokat j télén terrorisnms uralkodik nálunk | egész vonalon való revíziótól várha-
Velünk, s ez Bem vala. ja kir. törvényszékhez tette át. E kö- s mindez a rend fentartásával meg-i tünk. Addig pedig, fohászkodunk min-
a T, . , r ,  ̂ rülmény valóságáról a miniszterelnök hízott ós arra hivatott, közigazgatási i dennaj, az egek Urához, hogy ne vigy
Dics^tabo^nokom *'”m' lu' őnagyinéltósagának beszédéből ér-1 tisztviselők szeme előtt történik. Iliinket a kísérteibe és szabadíts meg
Lelked nagyságát könnyes tesültünk. Ennyire fajultak tehát már nálunk ia gonosztól.
Szemekkel bámulom. 1 Majdnem két évi eljárás szülte e a dolgok, fejtetőre van minden állítva! A mádi panaszlók.
_ _ _ _ _ _ _ _  sivár eredményt, azóta a község nem De hiába megyünk panasszal járásunk j
S ha volna ember, kit mint bir nyugalomra jutni, a kedélyek fel-1 főszolgabirája élőébe,ott méltánylásra V árosunk 1901. év i k ö ltség v etése .
Istent imádanék, ’ vannak zaklatva és a polgárok follut- nem találunk, logkevésbbé akkor, — Az észrevételek folytatása. —
Me ,hajtanék előtted borodva és kétségbe esve veszítették' amikor a város furájáról van szó, j r L ' y

mpoiirun tp i *d a jövőbe vetett minden reményű- j mert a főszolgabíró ur nem akarja *
k(>t. mert nincs senki aki ügyüket az ő k. biráját desavuálni. De igenis, j MII. különösen kijogásoljuk a 

És bizon)', senki se volt a szabad- felkarolná, támogatná, sérelmüket ha i*z a kedves biró. aki már egy-1 klek 6-ik te te lét', az erdő házi kezelésé- 
ságharc katonái közül, aki jobban meg- orvosolná és méltányos panaszaiknak szer a helyzet kénvs/.erüsége alatt b e-; ne^ jwedelmct, mely 20000 koronában 
érdemelte volna, hogy egy Petőfi ra- igazságot szolgáltatna. Kétségbeesel-i adta a lemondását, dejaz el nem fogad- van előirányozva.
jongjon érte, mint Bem. Leheltek ta- teli kérdik. íogv mi lesz velünk? a tatott. vagy ha a derék jegyző, va- Az erdőkezclésre vonatkozó törvé- 
lán nagyobb, szerencsésébb hadvezérek személyes torzsalkodások, az örökös lanielv alig emlitésre méltó esel^íly- nyék és rendelctek értelmében ugyanis 
nála, de nemesebb, tisztább lelkű em- veszekedések és ezivodások. melyek ségért i-. panaszt tesznek tisztessé- í a községi erdők is felsőbb helyen át- 
ber nem élt nála a földön. mind ez ügynek folyományai, napi-j’ges polgárok ellen, úgy a főszolga- vizsgált üzemterv szerint hasznosban*

Ha mesés, misztikus, magasztos tlol* renden vannak, és tiz áldatlan álla- hiró ur rögtön kész a legszigorúbb I dók, A most előirányzott tétel 87HÖ 
gokban akarok gyönyörködni az ő alak- j)ot, nemcsak az egyeseknek, de ki- drákói törvényt alkalmazni. Így tör-j koronával meghaladja az 1898., 1899. 
ját, az ő tetteit idézem mindig a lel* j mérhetetlen kárára vannak a köz- tűnt. hogy három józanéleUi jóravaló j és 1900. években előirányzott ö.ssze- 
kem elé. ! ügynek és városi érdekeknek. Meg- tisztességes polgárt egyonkint <J() —00 ■ geknek átlagát és egyáltalán semmi-

b. b ! sokaitok már e tűrhetetlen állapotú- Kor. pénzbir-ággal sújtott: azért j féle kisérő indokolást nem találunk 
lkat, mert csordultig telt a pohár. mert valamelyik vasárnap este egy | arra, kogy 1901-ben az erdő házi ke-
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