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leim és anyagi részét illett? minden küldeménye* . a 

, . levelek figyelembe nem véle t í í ek . 

Scbicht szappan. t 
kö-

(H. Gy.) Egy kisebb mezővárosban 
történt, hogy egy az ozsonna kávé mellé 
össze verődött női társaságban, szóba 
került a főzés, mosás és a jó Isten tudná 
megmondani még miféle témáról folyt, a 
beszélgetés, miközben az egyik nő, ki, 
hogy ö is mondjon valamit, a sok .mi a 
jó" stb. efféle témára hirtelenében oda 
vetette: nincs jobb a világon, mint a jó 
kemény szappan. E sorok irója nem volt 
ugyan jelen a női társaság e beszélgeté
sénél, de elképzeli, hogy a hölgy társaság 
tagjai, bizonyára mosolygó ábrázattal fo
gadták társnőjük e megjegyzését, mert 
hát hogy lehet, sőt van 'is jobb a világon, 
mint a „jó kemény szappan" az bizonyos 

- és ez köztudomású. 

— Ez az anuekdotának is beillő, de 
a valóságban megtörtént mondás jutott 
eszünkbe akkor, mikor elhatároztuk ma
gunkat arra, hogy a „Seliit'lit" szappanról 
Írunk vezető czikket, Sietünk azonban 
kijelenteni, hogy eszünk ágában sincs a 
„Schicht" szappannak reklámot csinálni. 
Ellenkezőleg. E czikkünk keretében óhajt
juk ellensúlyozni a kis-czelli kereskedő 
urakama nagy mérvű pártfogását, mit ók, 

. —fájdalom — a magyar ipar kárára, a 
Schicht Szappannál, ezzel az idegen gyárt
mányú czikkel szemben tanúsítanak. 

Megakarjuk magyarázni, megakarjuk 
értetni a kis-czelli kereskedő urakkal, 
hogy a „Schicht* szappannál is van még 
jobb a világon, Azaz; van Magyarországon 
is jobb hazai gyártmányú szappan és ma 
már hál' Istennek azért a czikkért nem 
kell nekik külföldre fáradni. Mindezt 
azonban vagy nem tudják, vagy nem 
akarják tudni a mi kereskedőink. Óriási 
reklám-táblák hirdetik a kis-czelli fűszer-
kereskedő urak üzletei előtt, hogy,Schicht" 
szappan kapható náluk. Hogy a hatás 
nagyobb legyen és hogy a közönség ér
deklődését még jobban felcsigázza az élel
mes" , Schicht--gyár. reklám-táblájára, elég 
nagy méretben reá festet még egy agan
csos szarvast is. Ezzel valószínű azt akarja 
jelezni a gyáros, hogy az ö szappana 

. szarvas faggyúból készül. Hát a „Schicbt"-
féle szappantól bizonyára annyira van a 
szarvas faggyú, mint a Balaton tava az 
északi Jeges tengertől, De hát ezzel is 
tévedésbe lehet ejteni a közönséget. 

Mindezek elmondása után, azt bátor
kodunk kérdezni a t. kereskedő uraktól, 

nem-e látják elérkezettnek az időt arra, 1 végül, mivel a jövő országgyűlés feladatai 
hogy végre felhagyjanak a külföld iránya- a , * ? e l u ^ és gazdasági kérdések 
. * . r í , . , J : sokkal is jobban-fognak előtérbe nyomakodni, 
ban táplált iparpártoló szeretetükkel? Epnniinthogy a közjogi kénlések ezen tekintetben 
a kereskedelmi osztály az, amely l e g t ö b b e t ! b é n i t ó l a S hathatnának. (Élénk helyeslés.) 
tehet a magyar ipar fellendüléséért. Ésj Megpózédésem hogy a jövő országajüló-

• I I . . . . . . , sen a belügyi igazgatási es gazdasági kérdések 
ezt tenniek, hazafias kötelesség. Tjgyau fognak dominálni; ha már a közjofgi kérdést is 
mit gondolnak a t. kereskedő urak, mikor! említettem, a leghatározottabban kijelenthetem, 

. . . . , , - . . . „ 'hogy azok. kik a szabadelvű parttá azt fogiák. 
mozdítjuk elő a nemzeti kozvagyonosodást? - h 0 ~ a 48 . a s e s z n l é k e t nem istápolja, önöket 
Akkor-e, ha a pénzt külföldi gyárosok félrevezetik, mert mik ezen eszmék- ? szabadsági 
zsebeibe vándoroltatják, vagy akkor-e, j fi*» 

1 nak varázsa alatt törvénybe iktatva ? népképví-
selet, felelős minisztérium, sajtószabadság, sza-

ha azt hazai gyárosoknak juttatják? 

Higyjék el t. kereskedő uraimék, ön- bad-vallásgyakorlat 1 Nézzük ezeket 
szabad 

egyenkint.; 
államban. maguk alatt vágják a fát minden oly eset- j Nem élünk-e szabadságban 

ben, midőn 4 magyar ipar rovására az ' m e lyben mindenki cselekedeteiben csak mások 
. . . . . \j. ... , . , ijogai által vau korlátolva; nem .télies szabad-

osztrák ipart istápolják. Higyjék el t. ke- ság-é az, nem biztositja-e ezt u törvény? g jaj; 
reskedŐ urak, hogy a debreczeni, szegedi, i annak, ki azt megsérti, mert kérlelhetetlenül 
szombathelyi, keszthelyi, soproni stb. ha-1 ̂ t^^^^t^^ 

szappangyárak készítményei minden' gazdag, boldog vagy boldogtalan; ez az egyeit 
esetre van olyan jó , ha nem jobb, m i n t á i ' ^ ,á«fniéje, mert a törvény előtt mindenki 
„ . . , . , , . , , . , egyenlő! (Zajos éljenzés.) 
Schicht gyáré. Nem jol van ez igy t.1 

Arra nézve pedig, hogy a testvériség jelszó 
megvalósuljon, nem szükséges egyelt, mint .az 

hanem a valóságban tegyünk is álmagyar 
iparért. É s ezt tennie: minden - igaz ma
gyarnak hazafias köte lessége , Vajha ugy 
lenne 1 • 

igy 
kereskedő-urak! Ne csak-hangzatos jel-_ 
szó legyen ez: .Pártoljuk a magyar ipart',í egjütt élő egyénék egymás iránü jó indulata, 

'•egymás jogai es véleményeinek tiszteletijén tar
tása s a tömeg, mint család, békében él együtt. 

. Mindezekben látom megtestesülve, azon 
nagy jelentőségű jelszót, melyet vármegyénk 
nagy szülötte zászlójára tűzött, a jog, törvény 
és igazság uralmát. •...;• 

De nézzük a 4tf-iki törvényeket, liinesenek-
azok ma is érvényben?"Ha nem volnának, nem 
lenne felelős-a magyar minisztérium,.és népkép-
viseleten alapuló parlamentünk, nem lenne sajtó
szabadságunk s a vallás Szabadgyakorlatát is 
törvényaembiztasitáiui. ......7.: , •— -

.- Kell-e annál szabadelvűbb alkotás, midőn 
a nép képviselete a jobbágyságot békáinak* leol-
dásávaLöBálló.-óc rjznbad iicppc tette. —J"— 

Mindezek 48-as eszmék, melyek mindenike 
a lehető legszabadelvübb. melyeket pártunk nem
csak elfogad, hanem törvénybe iktatva tisztel 8 
mig a párt többségben fennáll ugy-maga megtart 
mint mások által megtartat. A válaszfal ma egyéb 
nem, mint a törvényes alap; melyen pártunk "áll; 
de ezen válaszfal is megsz'mlk, hu az osztrák 
viszonyok, elfajulása fnlyffol « kiagymaia vagy-
egjáltuIában nem, vagy legalább a mai alapon 
megköthető nem lesz és pártunk támaszkodva a 
törvényre, annak szigorú betartásávalr-nz önálló 
vámterület álláspontjára helyezkedik s leereszti 
azon sorompókat, melyek gazdasági önállóságunk 
következményei lesznek: uztjiiszem, igen tisz
telt uraim épp ugy tudják, mini én hogy ezen 
tekintetben az előkészületek az egész vonalon 
folynak s pártunk vezére ezen tekintetben 
irányadó nyilatkozatot tett. '.* 

Nem .fejlödik-e önálló hadseregünk a hon
védségben s pénzügyi szempontból hitelünk ki
féle való szilárdulásával, nem haladunk-e a pénz
ügyi megerősödés és igy az önálló bank esz
méje felé?, mert hitelünk emelkedésének oka, 
nem egyéb, mint rendezett áUamgazdasági fejló-
désttnk s gyümölcsöző állami beruházásaink. 

hlzen állásponton állunk mi mindannyian,, 
mely álláspont a 48-as törvényeken alapszik s 
mindezen eszmék 48-as eszmék, aki |»><Iig önök
nek máskép .magyarázza, az nem mond a 
való tényállásnak megfelelő dolgokat pártunk 
álláspontjára vonatkozólag, hanem ügyes hang
zatos jelszavakat emlegetve, élő tilalomfa gya
nánt áll meg 9 ineg akarja állítani népün
ket a haladás és természetes fejlődés utjain, 
(Viharoa tftszés.j - . --v.sfc^pMsws".;. 

Dr. Maróihy László, 
a kis-czelli vátasitó-kcrület szabadelvű kipvtselő-
jelólíjenekprogrammbeszede. Elmondta Kis-Ctrll-
itn folyj évi augusztus hó II4H ; 'Jánoshoz.:a : 

'. augusztus hó j$án. * 
Dr. Maróthy L i s j t l á : — — — -

Mélyen tisztelt választó Polgártársak! 
Folyó évi július hó 7-én tartotta a kis-

czelli kerület szabadelvű pártja alakuló értekez
letét, melyen engem, mint ezen kerület egyik 
igénytelen választó polgárát, azon kitüntető bi
zalomban részesített, hogy felhivott. miszerint a' 
kis-czelli kerületben a jövőben megnyitandó or
szággyűlésre a kerület képviseletét elfogadjam. 
Amily nagy reám nézve ezen megtiszteltetés, 
épp oly. nehéz feladat előtt állottam, midőn ezen 
kérdésben határozott nyilatkozatot kellett ten
nem, mert egyrészt a mai országgyűlés még be
rekesztve nincs, másrésrt ismerem ezen kerü
letben sokfelé uralkodott azon nézetet, hogy á 
haza esak akkor lehet boldog, lakói akkor va
gyonosodnak és lesznek szerencsések, ha Ma
gyarország önálló és független lesz. 

Mindezeknek daczára, midőn a jelöltséget 
elfogadtam, azon meggyőződés vezetett, hogy 
ezt tenni kötelességem akkor, midőn a kerület 
szabadelvű választó polgárainak bizalma, ájta-
lam talán eléggé soha meg nem hálálható egy
értelműséggel, fordult felém. 

Azonkívül ezen kerület lakója levén, tisz
telt választó polgártársak ismerik minden irány
ban független gondolkozásomat éa szeretett ha
zánk iránt mindenkor táplált odaadó érzelmei
met : a választások tisztaságáról alkotott tör
vénynek 8 a nép képviselet fogalmának legmeg-

Ifelelóhb végrehajtását láttam a velem való ren
delkezésben, hogy a kerületet innen való egyén 

'képviselje, ki ide van kötve, osztozik választó 
| polgártársaival a munkában, örömben és bánat
ban, áldja vagy verje sors keze itt é l . és Jvai; 
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Mindezeket azért tartottam szükségesnek 
elmondani, mert a magát 48-usnak nevező párt, 
midiin a szabadelvüpart szlhát felemelni meré
szelte, hangzatos jelszavakkal azt állította, hogy 
pártunk a 48-as zászlót letörni készül, mi 
nemcsak hogy, nem szándékunk, hanem a'48-as 
eszméket, miket clúadui szerencsés voltam, istá
poljuk s ezekért ilv. értelemben lobogtatjuk a 
szabadelvüség zászlaját. Vagy talán azt is meg 
akarja tiltani nekünk azon párt, hogy a 48-as 
eszméket szabadelvűeknek nevezzük s hogy vé
reinkért, azon félistenekért, kik ezen eszmékért 
küzdöttek, lelkesedjünk ? 

De ne foglalkozzunk a közjogi kérdésekkel, 
van. bajunk elég, mely orvoslást igényel: igé
nyünk, mely kielégítésre vár. 

Ilyen a közigazgatásunk állapota, mely ál
lamosításra vár, mi már a közigazgatás egysze
rűsítéséről szóló törvénynyel előre veti árnyékát. 

•' Amennyiben felvettetnék a tisztviselők 
helyzetén való segítés eszméje, teljes szívvel és 
lélekkel fogúin támogatni a jogos igényeket, ha 
azt az állam pénzügyi viszonyai, a terhek sza 
porítása nélkül "megengedik, mert, mint volt 
tisztviselő, tudom, hogy csak akkor lehet 
tisztviselőnek pártatlanul eljárni, ha egyéni és 
családi megélhetése s gyermekeinek nevelése 
tisztességes életmód mellett gondot- nem okoz, 
már pedig a modern állam egyik talpkövének 
tartom, ha oly tisztviselni vannak, kik pártatla
nul járnak el hivatalos teendőikben. (Zajos he
lyeslés.) 

Gazdasági téren óhajtom, tekintettel arra, 
miszerint mi tulajdonkép nyerstermeléssel fog
lalkozó nép vagyunk, — hogy ezen foglalkozá
sunk ugy a parlamentben, mint minden téren 
kellő védelemben részesüljön és ^képviselve le
gyen ; a gabona árát, hogy ugy mondjam: .sza
bályozó börzespekuláczió" megrendszabályoztas-
sék ; a tüz, a jégbiztosítás államilag rendeztes
sék, mi az államra nézve nem csak jelentékeny 
bevételt biztositana, mit mutat a kellő tökével 
rendelkező különböző biztosító társaságok alap
tőkéinek következetes emelkedése, de azonfelül 
a biztosító dijak tetemes leszállításával járna. 

A- közlekedési" eszközök .akként fejleszten
dők, hogy azoknak legalább góczpontjain köny-
nyebben hozzáférhető közraktárak létesíttesse-
nek és hogy a szállítási díjtételek ugy szabá-
lyoztassanak, hogy ezek a' külfölddel való ver
senyzésünkben gátőr ne képezzenek, 

Vám-kérdéseknél csak oly mérvű kedvez
mények volnának adandók az idegen iparczikkek 
hozatalára, mily mérvű kedvezmények adatnak 
a mi oda irányuló nyersterméliy" kivitelünknek ; 
mindazonáltal oly mérvben, hogy ezáltal iparunk 
ne szenvedjen. - \* 

A takarékpénztárakra állami felügyelet gya-
korlandó lenne, midőn is pártatlan -ellenőrzés és 
szigorú szakfelügyelet alatt legalább is megrit
kulnának az oly esetek, milyen csak legközelebb 
rázkódtatta meg Kemenesalja gazdaközönségét, 
mert arra jól méltóztatnak emlékezni, milyen 
óriási munkába került, mig az ügy pénzügyi ol
dala rendezhető volt. 

"Ezekben látok-védelmet nyerstermeléssel 
foglalkozó gazdaközönségülikre nézve, — vigyáz 
nunk kell azonban^Jogy'ezeii,yédelemiulzásba 
ne menjen, egyrészt 'nehogy,, gyámkodássá vál
jék, másrészt iparunkra és kereskedelmünkre ár-
'(almás ne legye", hogy így á nyerstermelésse) 
együtt iparunk és kereskedelmünk is virágozzék, 
mert azon három közgazdasági foglalkozás szi
gorúan egymásra van utalva. Ekkép reményiem, 
hogy mezőgazdaságunk ismét • lendületet vesz. 
nyersterményeinkjra^meJkedníXQg, -. 

•~'Neveljük népünket akkép, hogy saját ere
jéből magát tisztességes munkával feiitartani 
tudja, első sorban magyarnak, hogy a magyar 
nemzeti állameszme idegen ajkn vidékeken is 
erősen kidomborodjék. Szigoruaiu üldöztessék 
azon szellem, mely a létért vató küzdelemben a 
mások gyengeségét azok rovására felhasználni 
törekszik. 

Pártölöm az 1848. évi XX. tczikk végre
hajtását s szívből óhajtom a vallásfelekezetek
nek egymás között való teljes békéjét. — Pár
tolom a közadók reformját, hogy a közterhek 
minél.egyenlőbben, igazságosabban és méltányo
sabban oszoljanak meg. (Zajos helyeslés,) 

Elismeréssel kell adóznunk pártunk vezé
rének azért, hogy férfias, nyíltsággal felemelve 
szavát, midőn a hatalom polczára helyezkedett, 
mindazon feltételeket teljesítette, melyek a párt
közi-béke s igy a parlamentáris munkálkodás 
feltételei voltak s amely feltételek még türvény-
nyé nem váltak, teljesen előkészítve törvény
erőre emelkednek. Igy lett törvény a kúriai bí
ráskodásról szóló. így az Inkompatibilitásról 
szóló, mely utóbbi hivatva van a képviselői ál
lást kiemelni, azon salakból, melybe egyesek 
haszonlesése következtében süb/edt. 

Ezek volnának azon fóbb vonások, me
lyekben nézeteimet előadni igyekeztem; hozzá
teszem még azt, hogy mint méltóztatnak tudni, 
igen t. polgártársaim: ezen járásnak 5 éven át 
tisztviselője voltam szerencsés lehetni, ismerek 
minden egyes községet, — ismerem azok szük 
ségleteit s igy kijelenthetem, hogy megválaszta-
tásom esetén mindazon hérdésekben. melyek a 
vidék ismeretét szükségessé teszik, közvetlen 
tapasztalataim alapjait foglalhatok állást." (Hosz-
szanturtó viharos éljenzés.) 

Ezért azt is tudom, miszerint az igen tisztelt 
választó polgártársak ismernek személyesen, tud
ják azt, miszerint nem ii hangzatos szavak, de tel
jes életemben a tettek' embere voltam s mindig 
elvem volt ez, hogy ami szivemen fekszik, amit 
éreztem azt ki is mondottam; kötelességemet 
legjobb lelkiismeretem szerint becsületes mun
kával igj-ekeztera teljesíteni, hogy az mikép sí-
került^tz t. polgártársaim elbírálására tartozik. 
Egy ígéretet teszek 8 ez az, he*y a reám ruhá
zott bizalomra magamat érdefáetleiiiié tenni nem 
fogom. (Viharos éljenzés.) 

Ne hagyják magukat, t. polgártársak semmi 
néven nevezendő hangzatos jelszavak által el
tántorítani, mert ugy győzhetünk, ha összetar
tunk és semmiféle vándorló beavatkozásnak he
lyet nem adva, győzelemmel emelhetjük föl a 
.szabadelvüség zászlóját, azon zászlót, melyen : 
.a jog, törvény és igazság" jelszava tündöklik 
és győzelemmel kiáltíiatjuk : „Éljen a király és 
éljen a haza 1" (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

Az éljenzés elhangzása Után dr. Porkoláb 
Mihály ügyvéd, a párt agilis alelnöke, zajos tet
szés közepette mondotta el az alábbi szép be
szédet : 

Dr. Porkoláb Mihály alelnök : T.j-pölgár-
társak 1 Maróthy László képviselőjelölt ur, imént 
elmondott programmbeszédében kifejtette azokat 
az irányelveket, amelyek őt megválasztatása 
esetén képviselői működésében vezérelni fogják. 
Látjuk, hogy a legteljesebb szabadelvüség az, 
amit ugy társadalmi, mint a politikai élet egész 
vonalán magára nézve kötelezőnek elfogad. (Za
jos éljenzés.) 

A szabailelvüpárt hívének vallja magát és 
ezzel aztán fel is menthettük volna őt attól, 
hogy elveit előttünk ismertesse annyival inkább, 
mert ha ezen pártállás keretében még vannak 
és lehetnek is igazolandó törekvések és a jövő 
méhében fekvő eredmények éa czélok, ezek te-
kiiitetébéTris megvan kömiyitvé' a Helyzet neki,, 
akit ismerünk, aki körünkből való, aki itt eltöl
tött hosszú hivataloskodása alatt igazságszere
tetéről és pártatlanságáról tett számtalanszor bi
zonyságot, akiről tudjuk, hogy társadalmi és 
köztéren is tevékenyen és fáradságot nem is
merve buzgólkodott és buzgólkodik polgártár
saink jólétén! -

Tehát önmaga is — fiatalsága daczára — 
programmot képvisel! 

O hát a szabadelvüpart híve, ennek a párt
nak lobogóját vette a kezébe és azzal elindult 
további köztevékenygégének hosszú utján I 

Kell-e önök előtt a" szabadelvttpártqt és 
annak programmját külön igazolni'? 

Ezt a pártot igazolja-az a 26 év, melyre 
^isszatel-ú^liet;-ez-^2ö--év-igaz*ciy 
jelent. (Xagy tetszés.)» 

-Aki tudni akarja, hogy mi az a szabad
elvüpart, az lapozza végig Magyarország 26 
éves történetét, hasonlítsa össze a 26 év előtti 
Magyarországét a maival és az eredményt meg 
fogja találni. 

Tekintsünk a közgazdasági térre: nézze 
meg ipari és kereskedelmi téren a fejlődést, 
nézze meg a füstölgő gyárakat, a mezőgazda
ság értlekében tett intézkedéseket, nézze a köz
oktatásügyet, az iskolákat, amelyek egyes-egye
dül, képezik alapját a nemzetek fejlődésének, 
nézze az' igazságügyet, mely minden irányban 
halad azon színvonal felé, amelyen a legművel
tebb államok igazságügye, díszeleg : nézzék meg 
a közigazgatást is, hasonlítsák össze a 26 óv 
előttivel, nézzék meg az utakat és közlekedési 
vonalakat és meglátják, hogy az a 26 év, mi
óta ez a párt vezeti az országot, meddő volt-e 
hazánkban, vagy nem ? . 

Miudezek ellenében fizetnek önök uraim 
adót ? 1 Igaz, hogy fizetünk, de hát azt hiszem, 
nincs önök között senki, aki ne tuduá, hogy az< 
adó - nagysága és az egyén vagyoni jóléte kö--| 
zött összefüggés van és hogy a jólét fejében, 
a vagyoni és személyi biztonság fejében az ál
lam irányában a honpolgároknak kötelességei is 
vannak, de nemcsak az állam tartozik nekünk, 
hadem átlósai vagyunk mi is az államnak. 

Az a párt, áraim, amely a hosszú, békés 
fejlődés alapjait lerakta és biztositottn, az a 
párt elismerést "érdemel és az iránt a bizalom 
nemcsak indokolt, hanem hazafiúi kötelesség. 
(Zajos éljenzés.) 

Hogy pedig a jövő és a mult valóban nem 
fognak egymástól különbözni, bizonyítják azok 
a törvények, melyek részint a viHasztások tisz
tasága, részint a parlameut tekintélyének eme
lése végett hozattak. 

Uraim! Kerületünk a szabadelvüpart áldá
sos működéséből csuk kir részt követelhet ma
gának, mivel 20 év óta kerületünk nem ebből a 
pártból, a függetlenségiből választort képviselőt. 

Elösegítettük-e ezzel hazánk jobblétét és 
használtunk-e kerületünk érdekeinek, ítéljék meg 
maguk! 

Ám ütött a mi óránk is. Elérkezett a mi 
számunkra is a kiábrándulás ideje, amikor be 
kell látnunk, hogy a közjogi meddő ellentállással 
a haladás útját zárják el kerületünk elől, be 
kell látnunk, hogy a reális élet reális gondolko
dást igényel és. hogy sokkal többet használunk 
a közügynek akkor, ha a kipróbált ~ és igazolt 
útra terünk, mintha továbbra is minden reménye 
nélkül a jólétnek, az eddigi uton maradunk. 

Nem bántjuk mi a 48-as zászlót, miért 
bántanánk, hisz az a^zászló nem egy pártté, 
édes mindnyájunkká, az egész" nemzeté; nem 
sajátíthatja ki azt senki a maga részére, amint 
nem lehet a haza szeretetet sem lefoglalni. Az 
a háromszínű lobogó, amely nemzeti zászló, mely 
alatt küzdünk a szabadságért, a testvériségért és 
egyenlőségért. 

Ez a zászló a szabadelvüpárté is, melynek 
nincs egyetlen tagja sem aki a haza független
ségét ne akarná. Csak a módok és utak eltérők, 
a czél egy mindnyájunk előtt. . 

A zászló mellett közös a haza önzetlen 
szeretete is; a nemzet szellemóriásait, a kik a 
kor legújabb történetének vezéralakjai, bizonyára 
á forró honszerelemnek megannyi dicső bajnokai, 
akik nem önmagukért, hanem a hazáért áldozták 
életüket, mert a hazának éltek 1 

Ezek a nagy emberek is közös dicsősége 
minden magyarnak.."' 

A szabadelvüpart kibontja a zászlót és 
harczra indul a 11 emzetért és hazáért. (Viharos 
tetszés és éljenzés). 

Végül pedig Berzsenyi Dezső alelnök a 
párt nevében mondott köszönetet a választóknak 
a tömeges megjelenésért. 

H Í R E K . 
— Dr. Maróthy László a kis-czelli 

szabadéivüpárí jelöltje, mult vasárnap, 
folyó hó 18-án, Jánosházán mondta el 
nagyszámú hallgatóság előtt, többször za
jos helyeslésekkel és éljenzésekkel fél
beszakított programmbeszédét. Jánosháza 
ez alkalomra egész lobogó-díszt öltött. A 
bevonulás délután 3 órakor történt s 
számos fogat kisérte Maróthyt. A jelöltet 
János házán Kossá Gusztáv gyógy szeress, 
a párt egyik alelnöke fogadta, mig * vá
lasztóknak _Nftgy. János,, alelnök-,,mutatta 
be Maróthyt, rövid beszéd kíséretében, 
Maróthy programmbeszéde befejezte után 
a választók köréből Horváth István urad. 
kasznár tolmácsolta a választók bizalmát 
a jelölt iránt. Végül Nagy János alelnök 
köszönte meg a választópolgároknak meg
jelenésüket és a jelölt személyéhez, va
lamint a párt zászlójához való ragaszko

dásukat. Ezután a. jánosházai kaszinó ter
meiben bankett volt a jelölt tiszteletére, 
melyen számos felköszöntő hangzott el. 
Dr. Maróthy programmbeszédét hírlapunk 
mai számában egész terjedelmében kö
zöljük. ' , . . . . . . 

— Tanítók gyűlése. A szombathely -egy
házmegyei r. kath. tanitó-egyesulét 1901!'évi 
szeptember hó io-.én d. e. 10 órakor Szombat
helyen, a vármegyeházának nagytermében tartja 
meg rendes évi (XVIII,) közgyűlését. Tárgysoro
zat: 1. Az elnök megnyitó beszéde. 2, A mult 
évi közgyűlés jkünyvének (elolvasása.' 3. Emlék
beszéd bold. Hidasy Kornél m. püspök felett. 
(Szabó K ) i. Az elnök jelentése az egyesület 
mult évi működéséről. 5. A pénztáros jelentése 
az egyesületi pénztár-, az egyházmegyei- és sz 
országos r. kath. tanítói segély-alap állasáról. 6. 
Jelentés a Tanítók Házáról. 7. A központi b i 
zottság jelentése a beérkeiett pálya nUvckról. 8. 
Jelentés^ajtönyvtárrál. 9.- No»eléSvés fanttásUol'. 
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tételek kitűzése a jövő egyesületi évre. 10. In
dítványok. 11. Tisztújítás. A közg> ülést reggel 
fél 9 órakör a püspöki iskolában gyakorlati elő
adás, azután fél lo órakot a székesegyházban 
szentmise előzi meg. (Énekkarról a német újvári 
kör gondoskodik) A főtiszt, egyházm, főhatóság 
szept. 10-érc. a távol lakó tanítóknak szept. "9., 
10- és ll-ik napjára iskolai szünetet engedélye
zett. A közp. bizottság szcyt.Nhó 9-én d. e. I O 
órakor püspöki iskolában tartja gyölését. • 

— Esküvő. Székács Pál, a dárdai kir. já
rásbíróság albirája, szerdán esküdött örök hűsé
get a kis-czelli róni. kath templomban, Márton 
Ilma úrhölgynek, özv. Marton Pálné úrnő leá
nyának. Az uj pár az esküvő után nyomban el
utazott.* 

— Képviselői beszámoló. Dr. Győri Eleji, 
a kis-czelli választókerület országos képviselője, 
folyó évi szeptember hó 8 án tartja beszámoló
ját Kis-Czellbcn." Győry ugyanez, alkalommal 
mondja el prograuimbeszedét is, mint a függet
lenségi és-48 as"Kossuth-párt jelöltje. A hír sze
rint, Kossuth Ferenez is lejön Kis-Czellbe Győry 
Elekkel. 

— Katónak átvonulása. Élénk, mozgalmas 
képet uyi:jto*t Kis-Czell hétfőn és kedden. Az 
utczákat mindenütt katonák lepték el. Alig vo|t 
egy ház, ahol katonaság ne lett volna elszállá
solva. Körülbelül ezerötszáz ember volt magában 
Kis-Czellbcn. Kedden. Szent István napján a ka
tonaság, élén a tisztekkel a templomba vonult 
zenével. A misét fényes segédlettel Vagner Lő
rincz főapát celebrálta, melyen közreműködött a 
7z-ik gyalogezred zenekara is. Amily áhítattal 
hallgatták a hivek a templomban a katonai ze
nekar egyházi zenéjét, épp ugy megbotránkoz
tak azon, mikor a templomból kijövet a zenekar az 
ismeretes és a magyar ember fölét mélyen sértő 
osztrák bymnusznak, a ,Gotterhalte*-nak elját
szásával fejezte be a zenekar az egyházi ünne 
pélyt. Kora délután a Hollósy-téren, később ; 
vasúti állomás előtt adott térzenét a 71-ik gya
logezred zenekara, melyet nagy közönség hall
gatott végig. Ugyanezen időben a 72-ik gyalog
ezred zenekara pedig a ,Hungária" szálloda 
nyári mulatókertjében játszott. A katonaság szer
dán, a kora reggeli órákban távozott Kts-Gzeh-
bői a szomszédos Veszpiém megyébe. 

— Riedt Károly, a vagyonbukott kisczeli 
takarékpénztár egykori foköuyvelöje, hir szerint, 
kivándorolt Araerikába s ott valószínű, találkozni 
(og egykori igazgatójával, Rosenberg Lajossal 
Riedt szökésével a- takarékpénztar bűnügyét nyu
godt lélekkel ad acta leheti a tek. törvényszék. 
A fŐbünösök uj hazába vitoláztak, igy alig van 
kit büntetni, hacsak bűnbak nem kell a törvény
nek a már úgyis agyonsanyargatott és meghur-
czolt igazgatósági tagok személyében. Hja.!.ná
lunk ilyen az osztó igazság. A.nagy gazembere
ket futni éflgedik', a csirketol vaj okat _pedjg^ el
zárják. Csák a napokban k é t el a bpesti tőr-
Vényszék egy ács-pallért 6 hónapi börtönre, . ki 
3 csirkét lopott el a tavaszszal 3 korona ér
tékben. ' 

~ — Országos vásár. A legközelebbi orszá
gos vásaVKjs^C^lIbenj^ lesz. 

— Árverés volt csütörtökön a vasútállo
máson) mely alkalommal az utazók által vissza
hagyott holmik kerültek árvetésre. Az elárvere
zett holmikért befolyó pénzt a kis-czelli szegé
nyeknek adja a vaeut Évenkint 20Ó—250 ko
rona adományhoz jutnak ipy a kis-czelli szegé
nyek, mit Kelemen Tivadar állomásfőnök urnák 
köszönhetnek. Az Üzletvezetóség a holmik árve
rését Pápára akarta áthelyezni, annak áthelye
zése ellen emelt szót, a kis-czelli szegények ér
dekében az állomásfőnök, Így az árverések Kis-
Czelíben tartatnak. Csődáljuk, hogy a város a 
szegények/erdekében az árveréseken nem kép
viselteti magát. Illó dolog-volna. 

— Az utazó közönség figyelmébe. A vas
úton utazók figyelmét felhívjuk ama körülményre, 
hogy utazási jegyének megváltásánál cl ne 
mulaszsza jegyét, nyomban a pénztárnál meg
nézni, hogy az helyesen adatott-e neki arra 
az útirányra, melyen utazni akar Különösen 
ajánlatos ezt tenni azoknak az utasoknak, a 
kik a győr—sopron—ébenfurthi vasút társaság 

I kezelt kis-czcll—pándorííi vonalon teszik meg 
lassuságu utjokat. Ez a társaság, ha .az 

-s. któ-czcllj állotttáfon a pénztáros' hibájából 

egy más vonalra szóló jegygyei utazik,' akkor a 
vasúti dijuak kétszeresét veszi meg azon a sze
rencsétlen utason, aki a rendes dijat már úgyis 
lefizette. Nem elég neki á rendes dij, hanem 
dupla kell neki. Ugy tekinti az ilyen utast, 
mintha jegy nélkül utazna s bünteti. Alig hisz-
szük. hogy ehhez joga volna. Ilyen és ehhez 
hasonló panaszok napirendén vannak a „Mexikót" 
vasulou. Az utasok folyton zaklatásnak vannak 
kitéve e vonalon Ilyen zaklatása e vasútnak az 
is, hogy a váltott jegyeket a kalauzok útközben 
szedik el az utastól. Ha valaki például Kis-Czell-' 
ben jegyet vált kenyéri állomásra, akkor a ka
lauz még VönÖczk állomás előtt szabálysze
rűen át lyukasztja a jegyeket. Az utazó 
zsebre vágja abban a jó hiszemben, hogy a vég
állomáson majd leadja. De alig hagyja eí a~~yo> 
hát VönÖczk állomást, ismét jön a kalauz és el
szedi a jegyeket. Ez mindenesetre kellemetlen 
az utasnak, de annak a.szegény kalauznak is. 
Mondják —- hogy a gyór—sopron—ébenfurti 
vasút igazgatóságánál ezt a zaklató rendszert 
nem rég léptették életbe, csupa takarékossági 
szempontból. Mivel a kalauzok kötelessége el
szedni menetközben a jegyeket, ezzel á t. .-tár
saság az állomásokon egy embert' ment meg, ki 
a.jegyeket elszedné. Hat takarékoskodjék a t. 
társaság, ehhez joga van, de ne az utazó kö
zönség bőrére. 

— Hetipiaczunkon e héten tömérdek ga
bona volt s vevők is nagy számban voltak a 
vidéki szomszédos városokból. Gabona árak : 
Buza 7.50, rozs 6 40, árpa. 6 20, zab 6, bab 6.30 
frtpn kelt el 1 0 0 kilogrammotikínt. 

— Lótenyésztők figyelmébe. A pápai 7-ik 
hpnvéd huszárezred pót-lovasart tart jövő hó 
23-án délelőtt Kis-Czellbcn, délután jánosházán. 
E lóvásárra vonatkozólag bővebb felvilágosítást 
nyújtanak a minden községbiróual. megtalálható 
falragaszok. 

—. Daloljatok! E cziinmel négy magyar 
rie"pdált szerzett Pap József sümegi kántortanító. 
A dalok kettejének szövegét is Pap irta, a má
sik kettőnek szövege Nagy VírgitÖl való. A da
lok igaz magyar szív szülöttei. A szöveg is, a 
dallam is. A lassúak lágyak, érzelemtől teljesek, 
megragadjak és atidalgásba ejtik a lelket. A 
frissek meg csak ugy pattognak, hogy szinte 
hullámzásba hozaájk a magyar ember vérét. Mind 
a négy énekhangra zongorakísérettel van letéve 
olyképpen, hogy a dallamot a kiséret magában 
foglalja A füzet 1 K. 50 fill. Megrendelhető a 
szerzőnél, Sümejjen. 

— Nedves lakások ellen. A ra. kir. bel
ügyminiszter körrendeletet intézett valamennyi 
törvény hatósági; oz az iránt, hogy a kiadandó 
építési engedélyeknél közegészségügyi szempont
ból figyelemmel legyenek arra, hogy a, lakások 
a talajnedvességtől megóvassanak. Ez elérhető 
az építŐhety feltöltése, körülárkolás, csatornázás, 
alapcsövezés által, de a falak nedvességtől meg
védésére a forró állapotban alkalmazott termé
szetes burkolattal való elszigetelés a legalkal
masabb. 

vény szerint a helybén megjelenő lapnak köte
lesek leadni. A szombathelyi lapban legutóbb 
megjelent tokorcsi tagosítást hírdetméoy is tör
vényellenes. Alkalom adtán majd ennek is ele
jét kerüljük. 

Eladó 400 darab bi rka , l evá 
g á s r a alkalmas. A b i r k á k meg-
t e k i n t h e t ő k a vöiiöczki h a t á " 
és egy része Kis-Pirithen. Venni szándé
kozók bővebb értesítést nyerhetnek: Dezső 
Lajos birtokosnál, Kis Pirith u. p. Csögle. 

1939/1901. tk. 

hirdetmény kivonat. 

S z e r k e s z t ő i Szenetek. 
X. Y. Helyben I . Annak az urnák, lapunk 

iránt tanúsított ellenszenvét nagyon jól ismerjük 
Haragszik reánk azért, mert ott is mertünk tá
madni a körzédek nevében, ahol ő tekintetes-
sége is ott bátorkodik lenni. Boszut (?) állt e 
miatt rajtunk. Nyomban lemondott lapunkról és 
azóta nélkülözzük b,. pártfogását. Természetes, 
hogy nem érezzük egy cseppet sem az ő támo
gatásának a hiányát és egy árva csepp köny-
nytit nem-ejtettünk elmaradása miatt. Mióta az a 
szenzációt keltett s az igazságot nagyon is visszatük
röző csikkünk megjelent, előfizetőink száma nem 
hogy fogyott volna — ellenkezőleg — szaporo
dott A ,K—a"-ban elmondott s ellőnünk irá
nyuló kritikáját ismerjük szintén. Néhai Pulszky 
Ferenez ismeretes közmondásával felelünk reá : 
,.\ kutya ugat, a karaván halad. Haladunk mi 
is hál' Istennek, akar tetszlK az egyeseknek, 
akár nem. Mi eddig sem snolgáltuk egyesek magán 
érdekét, de ezentúl sem szolgáljuk. A közérdek 
szolgálatában állott lapunk eddig, ebben fug pál
lani jövőre is 2. A kir. járásbíróság árverési 
tiirdelíseit Í r egyes ügyvédek adják le: Tör-

Krausz Hermán sági lakos végrehajta
tónak, Szabó István és neje Varga Rozália 
Izsákfai lakósok végrehajtást szenvedettek 
elleni végrehajtási ügyében a kérelem kö
vetkeztében a végrehajtási árverés 205 kor. 
30 fillér tőke követelés és ennek 1901. évi 
január 10. napjától járó 5% kamatai 17 kor. 
90 fillér perbeli és végrehajtási már meg
állapított, valamint jelenlegi 17 kor. 3 0 
fillér s a még "felmerülendő költségeknek 
kielégítése végett az 1881. évi 60. t.-cz. 144. 
§ a alapján és a 146. § a értelmében a kis-
czelli kir. jbiróság területén levő a kocsi 
274. sz. tjkvben f 198. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanból Szabó Istvánnak r/6-od résznyi 
illetőségére 69 kor, az izsákfai 81. sz. tjkvben 
A. I. 1—6. sorsz. alatt foglalt ingatlanból, 
ugyanannak 1/6-od résznyi illetőségére 2 0 4 
kor., az izsákfai 157. sz. tjkvben 1—6. sorsz. 
alatt helytelenül f-el je löh/és ezennel I. re 
kiigazított ingatlanból Szabó Istvánnak 1/6-od 
résznyi illetőségére 204 kor., az izsákfai 
158. sz. tjkvben 1—6. sorsz. alatt foglalt in
gatlanból Szabó István és neje Varga. Lina 
felerésznyi illetőségére 899 kor., a" sági 431.. 
sz. tjkvben f 1849. hrsz. alatt foglalt ingat
lanból Szabó Istvánnak 1/6 od résznyi ille
tőségére 138 kor., a sági 434. sz. tjkvben 
f 1956. hrsz. a'att fogialt'ingatlanból ugyan
annak 1/6 od résznyi illetőségére, illetőleg 
az 1881. évi 6 0 . t. cz 156. §-a alapján' az 
egészz ingatlanra-240 kor, a sági 944. sz. 
tjkvben f 1742. hrsz. alatt foglalt ingatlanból 
ugyanannak illetőségére illetve az t88ír évi 
60. t. cz. 156. § a alapján az egész ingatlanra 
240 kor. ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendeltetik. 

l - v — 4 r v e r é s megtartására-határid^ül-:—— 
1901. ( ezerki lenczszázegy) év i szeptember 
hó 11. (tizenegyedik) napjának délelőtt 
g órája izsákfán, ugyanezen'ftap délután a 
órája Kocsban a községházánál és szeptem
ber 12. (tizenkettedik) napjának délelőtt 
^ .——-'- 9 órája 
az alulirt kir. jbiróság, mint tkvi hatósághoz 
tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának io°/o át, vagyis 6 kor. 
90 fillért, 20 kor. 40 (Iliért, 89 kor. 9 0 
fillért, 13 korona 80 fillért, 24 kor. és 24 
koronát bánatpénz fejében a birói kiküldött 
kezéhez letenni. 

A vételár és ennek az árverés napjá
tól számítandó. 5% kamatai 3 egyenlő 
részletben és pedig az elsőt 30 nap alatt, 
a masodikat 6 0 nap alatt, a harmadikat 90 
nap alatt lefizetendők. 

Az árverési leltételek aliilirt telek
könyvihatóságnál és Izsákfa és Kocs közsé
gek házánál tekinthetők meg. 

Miről az érdekeltek -értesittetnek. 
Kis Czell, 1901. évi juliüs hó 5. 
A kir. járásbíróság mint tefekkünyvvi 

hatóság. 

l á s z l ó , kir. aljbíró. 
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Árverési hirdetmény kivonat. 
Sqhalzberger Sámuel örököíei jános 

házai lakos végrehajtatónak, özv. Wallach 
Sámuelné szül. Szijjártó Juliánná úgyis mint 
kiskorú gyermekei gyámja jánosházai lakos 
végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a kérelemkövetkeztében a végre 
hajtási árverés 53 kot. 40 fill. tőkekövetelés 
és ennék 1900. évi január i-től járó 5% 
kamatai 18 kor. 60 fillér és 22 kor. 20 fillér 
végrehajtási már megállapított, valamint 
jelenlegi 9 kor. és a még 'felmerülendő 
költségeknek kiélégitése végett az 1881. 60. 
fez. 144. §-a alapján és a 146. § a értelmé
ben a kis-czelli kir. jbiróság területén levő 
á jánosházai 96. sz. tjkvben A . h 278. hrsz. 
alatt foglalt 59. számu házas ingatlanból 
Wallach Sámuelné Szijjártó Juliannának 
22/36-od résznyi illetőségére 1584 koro
nában ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik'. 

Az árverés, megtartására határidőül: 
1901 (ezerkilenczszázegy) évi szeptember 
hó 14. (tizennegyedik) napjának d. e. 

9 órakor 
Jánosháza községházához kitüzetik. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok becsárának 10% át bánatpénz le
jében a birói kiküldütt kezéhez letenni. 

A vételár é s ennek az árverés napja 
tói számítandó 5% kamatai 3 egyenlő rész 
létben, vagyis az elsőt 30 nap alatt, a má
sodikat 60 nap alatt, a harmadikat 90 nap 
alatt lefizetendők. 

Az árverési feltételek alulírt tkvi ható
ságnál és Jánosháza községházánál tekint 
he tők meg. 

Miről az érdekeltek értesíttetnek. 
Kis Czell, 1901. évi július hó 25. 
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság. 

LÁSZLÓ, Kir. albiró. 

A z összes kiállításokon csakis 

4egelsŐ dijjal kitüntetett és a 

legelőkelőbb orvosi szaktekin

télyek által legtöbbször ajánlott 

Eszterházy-

cognacot 
t. vevőimnek figyelmébe 

ajánlom. 

Németh Emil 
füs zer k e r e s k e d ő . 

Kis-Czell . 
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Árverési hirdetmény. 
Alólirott felügyelőség részéről közhirré 

tétetik, hogy a Veszprémvármegye Som
lyóvásárhely községben levő a tanulmányi
alap, uradalom tulajdonát képező somlyó
vásárhelyi korcsma-épület és Vasvármegye 
Karakó községben levő karakói korcsma 
épület 1902. évi január hó 1 tői 1904. évi 
deczémber hó 31-ig, r somlyóvásárhelyi 
közalap, felügyelőségnél zárt Írásbeli verseny
tárgyalás utján folyó év i szeptember hó 
18 -án d. e. 1 0 órakor haszonbérbe fog 
adatni. 

; Az 1 kor. bélyeggel ellátott zárt aján 
latokban a beígért évi bérösszeg szám és 
betűvel. világosan kiírandó és kijelentendő, 
Tiogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri, 
és azoknak magát aláveti. 

A sonilyóvásárhelyi korcsma épület 
bérletére beadandó zárt ajánlathoz 145 kor., 
a karakói korcsma bérletére beadandó zárt
ajánlathoz pedig 40 kor. készpénz, vagy 
ezen összegnek, megfelelő és elfogadható 
állampapír csatolandó. 

A beadott ajánlatok közti szabad vá 
lasztási jog. a beígért bérösszegre való te 
kíntet nélkül a nagymélt. vallás és közokt. 
m. kir. minisztériumnak tartatik fenn. 

" A bérleti feltételek az alólirott felügye
lőségnél megtekinthetők. 

Kir. köz-alap. gazd. fe lügyelőség . 

giisfaiiatauaggiBWt 

Veisz Mór 
I a k a t o s -á r i g | i r t 

D E V E C S E R . 

Ajánlja saját gyártmányú és kitűnőnek el

ismert szállítható és falbarakható 

takarék tűzhelyeit* 
versenyképes, mérsékelt árakon, kedvező 
fizetési feltételek mellett. —- Czement, cze-
mentlapok, mennyezet, nád, valódi ászfalt 
tetőfed-l emezek, carbolinium, kőszén és 
minden gazdasági czikkek nagy választék

ban a legjutányosabb árakon. 

Tessék árjegyzéket kérni. 

Borbély- és todrász-üzlet 
megnyitás. 

- —<$r— 

Van szerencsém mélyen tiszteit Uraságok
nak becses ' tudomásukra adni, hogy 

K I 1.0 Z E L L B E I 
W. Tori György vásártér-utezai házában 

borbély és 
fodrász-

t e r m e t 
rendeztem "be. 
Évek során át. nagy városbani mlikö 

désem alatt alkalmam volt e szakmám
ban tapasztalatot szerezni és remélem, hogy 
az első kiszolgálásnál is már teljes meg 
elégedését ki fogom érdemelni 

Raktáron tartok pipere-ezikkeket leg 
jobb minőségben és a legjutányospbb áron 
árusítom. 

Kegyes pártfogásukat kérve vagyok 
kiváló tisztelettel 

Mikns Cornél, 
3—2 borbély és fodrász 

K i s - C z e l l . 

Klein és Spitzer 
szarvasmarha kereskedők ' ! 

K I S - C Z E L L . 

Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak és 
a n. é. gazdaközönségnek első rendű k i 

fogástalan minőségű 

Erdélyi igás ökröket 
versenyképes árakon. 

Előjegyzéseket s levélbeli megren
deléseket elfogadnak 

Kitin éi Spitiu 
kereskedők, K i s - C z e l l . 
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