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Kin-Ce l l , Gyariiiatlii-tér 76, szám. Ide in té ieadék a l a p asel-

lemi é l anyagi réatét i l lető minden küldeménye* . N é v t . l e a 

levelek figyelembe netn vé te tnek . 

(H. Gy.) A kis-czelli választókerület
ben teljes erővel megindult már a pár
tok harcza. A szabadelvűek dr. Maróthy 
László káldi nagybirtokos, volt kis-czelli 
járási' főszolgabíró mellé csoportosultak 
és öt kiáltották ki jelöltül, még július hó 
folyamán. A függetlenségiek pedig dr. 
Győry Elek ismert jogász és országos 
hirü politikus mellé sorakoztak, ki 1896. 
óta képviseli a kis-czelli kerületet és a 
kit múlt vasárnap beszámoló beszéde al
kalmával a legnagyobb lelkesedéssel újra 
jelöltek. Mindkét jelölt méltó arra, hogy 
az ország törvényházában helyet foglal
jon. Győry Elek dr. rég idő óta tapjá és j kéd, N.-Dömölk, Boba, 
pedig kimagasló tagja a magyar parla
mentnek. Kimaradása a parlamentből, 
veszteség volna az országra nézve. Dr. 
Maróthy László fiatal, tetterős ember, 

"telve amblczióvál, kiben szintén hasznon 

lölt viszi el. a dicsőség pálmáját, ki lesz 
a győztes e parlamentben, még nem tud-

kivttl, Essö Sándor, Berzsenyi Jenő dr., | mint felkérem, legyen szives a jelöltsé-
Bárdossy Imre, Hor«th Ernő, Tulok | get újból elfogadni. Megjegyzem ezúttal, 
Benő, Kiss Samu (Keijenesalja népszerű I hogy a kis-czelli választókerületben a 
„Samu* bácsiját), Potykdy Pál,' Noszlopy szabadelvüpárt, dr. Maróthy László sze-
Sándor, Várallyai P á l | Horváth János,! mélyében oly jelöltet állított fel, kinek 
Gouth Gábor, Böjtös János, Tompa Mihály,j személye általános tiszteletnek és közbe-
Somogyi László, Varga Gyula, Noszlopy j csülésnsk. örvend, arfnál inkább, mert 
Béla, Zongor Sámuel, stfe. Délután 1 órakor i éveken át volt a kis-czelli járás föszolga-
kezdődött a választók felvonulása. Kocsi i bírája s mint igazságszerető, ~ pártatlan 
kocsi után érkezett s mind megrakodva | hivatalnok volt ismeretes. A függetlenségi 
választókkal. A vonatokon is számosan | párt nem adja fel a harezot ez alkalom
jöttek. Délután fél három óráig szakadat- j mai sem, és azt a zászlót, melyre a 48-as 
lanul kocsik dübörgésé hallatszott. i eszmék vannak felirva, küzdelembe viszi 

A vasárnapi pártgyülésen az^álábbi I Nagyságod nevével ama tudatban, hogy 
községekből voltak jelen választók: Pá-! a gyözelení ismét e pártté lesz. Mert a 
póez, K.-Szent-Péter, Szent-Miklósfa, Kecs-i függetlenségi párt jelszava a Kemenes-

juk. Ismerjük mindkét párt harczias ma
gatartását és tudjuk, hogy heves küz-= 
delmet fognak vivni egymással jelöltjeik 
megválasztatása érdekében. Láttuk mind
két párt felvonulását. Ha szabad ebből a 
jövőre nézve következtetni, akkor a flig-

Jánosháza, Ság, aljai kerületben mindenkor az . volt, az 
F'.-Mesteri, K.-Sömjéav A.-Mestéri, Tö- ma is, az lesz a jövőben is, hogy: „A 
nöezk, N.-Köcsk, Simonyi, Kis-Somlyó, haza minden előtt." Végül kérem még 
E.-Hetye, Duka, Szergény, V.-Merse, képviselő urat arra is, hogy az oly sok 
B.-Vath, V.-Miske, Csönge, N.-Magasí. port felvert vagyonbukott kis-czelli taka-
Kbcs, Borgáta, V.-Keszö, Pálfa. Egy | rékpénztár ügyében, mely ügyben állító-
cseppet sein^üJöziiirft, ha azt állítjuk, lag megtagadott volna minden tanács-
hogy a fent megnevezett községekből adást a hozzája fordulóknak, szintén nyi-
legaláhb 9"0 választópolgár Volt jelen llatkozui szíveskedjék, hogy az a sok rá-
Györy Elek beszámolóján, kiknek kilencz' galom végre illetékes helyről legyen íneg-
tizedrésze Győry Elek hive. Három órára j czáfolva. L'jból üdvözlöm s köszönöm szí
vóit kitűzve Győry beszámolójának és 
progranimbeszédéiiek megtartása. ' 

A közönség sűrű, tömött sorokban 
várta Győry megérkezését. 

getleuségi párt múlt vasárnapi impozáns-: zászló-erdő_ volt a „Korona 

ves megjelenését. Éljen soká 1* 
Berzsenyi Jenő dr. üdvözlő beszéde 

.befejeztével zajos: éljenzés hangzott el. 
Valóságos [Az é l jenzés lecsillapultával Győry Elek 
szállodától: dr. többször dörgő éljeuzéssel félbeszaki-

egész a „Sas" szállodáig, Győry lakásáig, tott, ö tnegyed óráig tartó beszédet mon-
Bátran tehetjük a hallgatóság - számát' dott. 'Győry Elek kellemes, csengő han-
kétezerre. Kevéssel három óra után ér- 'gonL beszél. Beszéde gyors, de minden 
kézett még Győry Elek, a pártvezéreik j szava é r the tő . Talpra esett mondatai 
kíséretében, a „Korona" szállodához. Oda j többször zajos derültségre ragadta nagy
érkeztekor dörgő éljenzéssel fogadták. A szainu hallgatóit. Beszéde igy hangzik: 
„Korona" szálloda előtt, az utczáu vol t j Mélyen tisztelt polgártársak! 
felállítva a szónoki emelvény Győry szá-' Engedjék meg, hogy először Is őszinte 

nem zárjuk. Pártatlan ujsag lévén, tgy almára, miután a nngy néptömeg miatt le 
választást mozgalmakról lapunkban min {kellett mondani a páltvezetőségnek árról, 
denkor az igazságnak megfelelő közleménye I hogy Győry beszámolóját a teremben tartsa j melyeket hozzam intézni szives volt-

Mikor Győry nz emelvényre lépett, ' j ^ ^ ' e 1 1 

felvonulása amellett bizonyít, hogy 
jelöltjük lesz a győztes. 

Lapunk nem. lévén politikai lap. igy 
sem az -egyik, sem a másik párt mellett 
állást nem foglalunk. A megtörtént szá
raz tényeket fogjuk mindenkor ismertetni. 
Mindkét párt számára nyitva^ áll lapunk. 
Sem az egyik, sem a másik párttól el 

köszönetet mondjak tisztelt barátomnak, dr. Ber-
zsenyi JeiioueK azon lelkes és hazafias, reám 
nézve egyúttal igen megtisztelő szavakért, a 

19-terjeseir ket hozunk. Győry Elek beszámolójáról és m e S -
programmbeszédérói, valamint fogadtatása-! i s l n é t K l J 0 8 éljenzésben tört ki a_ hallga-] i„k0zoin. Mi azonban nem ment fel attól, hogy 
ról alábbi tudósításunkban számolunk b e * - 1 ^ - An éljenző lecsjllapultával elő lé: ^ ? 8 " j ^ . ' " n i l t l f n r i l ^ A " ^ t ó i alábbi tudósításunkban szá in ultink be : 

Györy Elek dr.' 
a mult szombaton, folyó hó 7-én az 

esti-fél hét órai gyorsvonattal érkezett 
Kis-Czellbe.' A vasútállomáson párthívei 
fogadták, honnét szállásra a „Sas" - ven-
dé-'öbe kisérték Gyóryt. 

Vasárnap délelőtt már élénkség ural 

pett Berzsenyi Jenő dr. és a következő 
rövid beszéddel üdvözölte Györy Eleket: 

„Tisztelt Képviselő ur 1 

kuzataival fojlantozzam, s azokra nézve 
téu megmondjam véleményemet. 

Amit még t. barátom felemlített, a bukott 
takarékpénztár dolgát, arra szintén rá fogok 

. térni. 
, Szivböl üdvözlöm pártunk és a va-I Tisztelt polgártársaim ! 

lásztók nevében, hogy közöttünk megje-1 Holnap íeloszlattatik iiz az országgyűlés, 
. , , ' . . , , . . I amelynek tagjava ebben a kerületben IHiXi-ban 

lenni szíveskedett azért hogy a lefolyt!o]y l m g ¥ azotöbbséggej.megválasztattam, 
országgyűlésről bennünket tájékoztasson. I Ma még, mint ennek a választókerületnek 

kodott Kis-Czellben. A függetlenségi párt,;Ismerjük ugyan már régebben az ^ \ ^ ^ J ^ ^ Z adjak, num 
vezérei jöttek-mentek s erősen készü- érdekében kifejtett működését, mindazon- j moiniiini szokás, beszámojak. amint tettem ezt 
lődtek a délután megtartandó hártgyfl-' által mégis arra kérem, legyen kegyes'" orszagg>«i.-, folyama alatt, midén erre a ie-
., . . , . ° . ~ . . •' • * • _t i - • i . u „ , , . 1 hn országgyűlésen, bizottságokban s egt ebként lésre. A filggetlejisé^inárt^ez.érembereiaz itt nagyszámban, jnegjejpnt -választok: v a | l ) „ M 1 0 - Hi.i^altuásoni mellett, tenni alkat-
között ott láiiuk* ' l a k á c s Aütál elnökön előtt beszámolóját megtartani és egyszer*- mam nyilt . • -

Lapunk mai száma 6 oldal. 
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De eljöttem, 8 eljöhettem egyszersmind a' birói székbe ültetése. Á polgári szabadság egyik 
teljesített polgári kötelesség legszebb .'jutalma- J biztositékának, mely néha tévedhet ugyan, de 
val, 11 hasa önállóságáért, függetlenségéért és ¡1 
hamisítatlan szabadéitüségért, buzgó polgártár
sak bizalmának újólagos felajánlásával megaján
dékozva ; meg nem hajtva, s újra küzdelembe 
yive a zászlót, amely e kerületnek, Kemenes
aljának hagyományaihoz és hírnevéhez méltóan, 
öt év előtt oly fényes diadalt aratott, amelylyel 
kezemben megválasztanám. 

Eljöttein egyszersmind, mint képviselőjelölt, 
hogy ezen minőségemben is nyilatkozzam a köz
ügyekről. — i r -

Mielőtt ezt tenném, fogadják kérem, min
denekelőtt hálás köszönetemet ujabb jelülteté
semért s erre az alkalomra való megjelenésük
ért. 

A mozgolódás, süt nemsokára u nyílt liarez, 
az ellen a zászló ellen, amely a kerületben 
189ti-ban oly magasan lobogott, már hosszabb 
idó előtt megkezdődött és folytattutik, ugy lát
szik, még rám irányuló személyes éllel is. 

Mindenféle híresztelések keltek szárnyra. 
V^'uk bővebben foglalkozni nem szán

dékom. • 
Alaptalanságuk felismerésére elég T I jóaka

ratnak kis udaga is. 
Azt sem tartom feladatomnak, sót 

valónak sem, hogy arról beszéljek, mit tettem 
vagy nem tettem azokban, amikben hozzám for
dultak. 

Tettem, amit tehettem. 
És hogy mit nem tettem. Ara, lügyje, aki 

hinni akarja. Mentegetni magamat nem tartom 
sem bizalmukkal megtisztelő polgártársaim irá
nyában, sem magamhoz mébóimk 

mégis biztosíték, teljes leire lökés. 
Hu elégedetlenség támad, ez néha á tör

vény nem ismeréséből is ered s a törvényben 
van hiba. 

Alui büntető törvényünkben én nem is lá
tom helyesnek a csalásra vonatkozó rendelkezé
seket, a ha lesz raóilcmi benne, oda fogók hatni, 
hogy büntetése szigorúbbá' tétessék. 

Ezen tárgyra való kitérés után meg kell 
említenem és nem mellőzhetek egy poUükoi ter
mészetű nyilatkozatot, mely a megindult válasz
tási mozgalomban, sót a programmbeszéd al
kalmával is nyilvánult s egyúttal ugy, hogy rám 
vonatkozását is alig lehet félreértem. 

HongsulyozFatott.' hogy a választásnál és 
képviselőségnél lényeges dolog, hogy a jelölt 
legyen helybeli s óva intették a választókat a 
vándor beavatkozástól.. 

Hát igaz, tisztelt polgártársak, _ hogy nem 
BZülettem ebben a választókerületben és nem 
lakom itt. De Magyarországban születtem, Ma
gyarországban lakom, "magyar honpoIgár-vagyok 
és nem lehetek jsehol idegen széles, e hazában. 

Es amidőn ebben a választókerületben újra 
helyén' kibontom és kész vagyok liarczba vinni, a haza 

'függetlenségének, a '48-as elveknek s ekkép a 
valódi s igaz szabadelvüségnek azt a zászlaját, 
amelylyel kezemben IBDIÍ-bun megválasztanám, 
ez épp oly kevéssé tekinthető és nevezhető ván
dor beavatkozásnak, amint uem volt az 189<j-ban. 

Vagyok ma is az, aki voltam akkor. 
j Mivé is lenne .szegény, elsanyargatott, oly 
. Iiusszu idő óta idegen érdekeknek kiszolgáltatott 

Egy dologról, egy fájdalmas esetről, a ! hazánk, ha visszhangra találhatna még az a fel 
mely síiiitén híresztelések forrásává tétetett.; f o S ^ . . ' \ 1 , u © ' a választásnál a képviselőségnél 
szóim kívánok, mint beszédem elején megenni- a JeloltsegneI nem az megy; fődolog szamba, 
tettem s azon oknál fogva, amelyre t. barátom,! raluo « l v e k «f , . v ; ' 1 f l l l e t 0 - , m m o , Jflvek 
Berzsenyi Jenő rámutatott. • »! e s müko.hk, hanem az, hogy tehetsz 

Ez az a végzetes katasztrófa, amelyet 4 * £ i ^ f e ^ Í r e í ^ f í ^ ^ ^ í 1 ^ ? 
kis-czelli takarékpénztárnak összeomlása, e ke- érvényesülésével nem toiodo vagy uzokbajiete-
rület oly sok polgárára felidézett. - nyugvó, lulmncz vagy mas, meg kell választani, 

Midőn a küldöttség megjelent nálam és m m l l e l > 
feltárult előttem a szörnyű kep, bizony feleste-i Vannak-ugyan ebben a kerületben is,.a 
ges is mondanom, mily fájdalmas érzés fogottjk'k elpártoltak attól a'zászlótól, amelyet is.ni
el, látva mily sok ember sorsára hozhat puszti- ban diadalra juttatni segítettek, 
tást egy gonosz kéz s a bizalommal való rut> De az önök megjelenése, tisztelt polgártár
visszaélés.. ; ' ••••• . . - . i saim, mai összégyülekezésütik egyszersmind bi-

Azokból, amiket a küldöttség a helyzetre,' zónysága annak, világos jele annak, hogy ez a 
annak előzményeire -s » katasztrófa kmátasának • veszedelmes • felfogás nem talált általános visz-
terjedelmére nézve előadott, s a nekem akkor hangra, hazánk ezen választó kerületében sem. 
felmutatott mérlegből láttam, hogy még ha! Jelenti azt, hogy azért, mert nem vagyok 
mindaz, ami a mérlegben, azzal együtt, mint helybeli, ma epp oly kevéssé tekintenek idegen-
oda bevonandó és beszolgáltatandó szerepel, tel-'nek és vándor beavatkozónak, amint nem tekin-

4es mértékben" értékesíthető lenne is, a hiány|tettek annak eddig.. 
még mindig félmillióra rug. i Ezzel a tudattal fogadtam el újra a fel-

liy.k&ülme.iyek között kétségtelen v o l t ; a J á n l o t t képviselojelöltséget Ezzel a tudatod 
előttem, hogy- sok polgártársam károsodásának fulok

 «'?.» .<*>*. ™ m t T ^ b a n megvalasztatott 
elhiiritására ily hosszaiT rágódó betegség ször- l k e P v ' f lojük^hanem mint újra jeloltjuk, 
nyü következményeinek orvoslására* egyetlen, I . . Jf , e f ' V * u d a t t a ' megyek^ a válasz-
igazi orvos-szere, uz egyetlen teljesen kielégítő .«** küzdelembe s azza1 a. reraenynyel,..hogy 
sikerű eljárás, csak az lehetne ésí volna részem-! mindannyiunknak hü kitartása, férfias szüard-
ról is, mint mindenki részéről, aki kész teljesen ;f>8 a ™? z l "». k s "f™ f e l , l t e l v e " l k .mellett nem 
kielégítő támaszt, nyújtani, lm amerikai millió-(

 eIlí* ^'kérteiéi es_; nem enged arnyat heri
mos Volnék s oda adhatnám a hiányzó, a bukás l 1 " 1 " . 1 1 kis-cze 1 kerület, Kemenesalja • .hagyoma-
és súlyos következményeinek meggátlására szűk- i ^ i f H g á r m r s s i m l • 

{' Minthogy, mint mondám, elveimre, meggyő
ződésemre, niükédéseni irányára és ezéljára, 

seges összeget 
Ez az eszköz és mód nem állván, sajnos 

rendelkezésemre, tettem akkor, midőn a küldött
ség nálam járt, S egyébkor is, a mit tehettem, 
s aki az ellenkezőt állítja vagy terjeszti, vagy 
ha ismer és ismerni akar, feltételezi rólam és 
elhiszi, az vagy teljesen tájékozatlan, vagy nem 

Jltr el jóakarattal. 
Megmondtam a küldöttségnek is, máskor 

is őszintén véleményemet. Megadtam legjobb 
tudásom és belátásom szerint a tanácsot, mit 
tőlem "kértek. - - i 

Különösen, hogy a baj még rohamosabban | 
el ne harapózzék és megmenthető legyen leg
alább a szegény betevők részére, ami megment
hető, hogy haladéktalanul meg kell tenni, a 
törvényszabtii lépéseket s 11 birói eljárás folya
mában is, az,"általam javasolt módokkal is 
ügyelni arra, hogy u kölcsünvevök kibonyolód-
hassunak, másrészről 11 betevők, minél előbb 
juthassanak ahhoz, ami még részükre megment
hető, valamint gond fordittassék a bejelentések 
megtörténtére is. 

A bíróság tévén hivatva eljárni, ugy 11 bű
nös ellen, mint általában, minden irányban, hu 
a történt intézkedések és határozatok elégedet-

szóval mindarra nézve, ami zászlómra volt irva, 
eddigi képviselőségem alatt, ma is az vagyok, 
umi voltam, s hogy ezt önök isSrrdják, ^ i j je-
föltetésem is bizonysága, valamint unnak is, 
hogy szívesek; voltak figyelemmel kisémi, a le
folyt 5 év alatt is, - működésemet: megbízatá
somról beszámolva, nem szükséges a lefolyt or
szággyűlésen történlek tüzetes felsorolásába 
mintegy pontonkénti lajstrommal belebocsátkoz
nom, bátran hivatkozhatom arra, hogy öt év 
előtt kifejten programmoni alapján állva Ítéltem 
meg a javaslatokat, előterjesztéseket Azok ve
zérlete alatt, azok szellemében jártam el, és 
azok alapján állva, ama alapelvekhez ragasz
kodva, meggyőződésem egész erejével," hazasze
retetem egész melegével lépek megválasztata-
som esetére, újra az ország gyűlésébe 8 ezzel 
megvannak adva újólag programmom alap
elvei is. 

. Nem szoritkozhatom azonban és nem szo
rítkozom csupán erre, nemcsak a bevett, helyes 
szokásnál fogva, hogy ily alkalmakkor az or
szág közállapota megbeszéltessék, hanem azért 
is, mert választások előtt állván, szemben talál 1 

lenségre szolgáltattuk okot. mi kivált uz oly 
súlyosan sújtottak részéről, nem lehet meglepő. 
A biró is idáTun vetve az emberi tévedésnek. 
De azért oly kívánalmukra hallgatni, oly elvet 
elfogadni" hogy a politika, vagy u politikai ható 
ság avatkozzék n bíróság dolgába, semmi . ki i - J u jöv 
rülmeny közt elfogadni, nagyobb baj előidézése j Midőn' ezt teszem, tekintettel arra, hogy 
nélkül, nem lehet, nem szabad. '. ezúttal. a km-j-zeULterlUvtlívn. in, .inabadelva; 

Ez nem volna egyéb.' mint az ankeiiyfn^'-'vágy helyesebben a kormánypárttal állunk szem

tan magunkkal az annyi idó óta hatalmon álló 
pártot, a közérdekben szükséges, hogy helyes 
útirány és feladat megvilágítása végett tekinte
tet vessünk, habár csuk fóhh vonásaikban, a 

intő-' múltra, annak eredményére, a jelen állapotra és 
kii-'¡1 jövő legközelebbi feladatukra. 

ben, termi fogom ezt természetesen egyszers
mind, u részükről pártgyülésük alkalmával nyil
vánult nézetek és kijelentésekkel kapcsolat
ban. 

Ekképpen egyszersmind alkalmam lévén, 
az illető helyen fölemlíteni véleményemet, arány
lag rövidebben szólhatok 8 kevésbé, veszeír 
igénybe becses figyelmüket. 

* Hazánk állapota, fájdalom, nagyon elszo
morító. Érezzük, tudjuk azt olyannyira, hogy be
hatóbb fejtegetésre sem szorul. 

Érezzük, látjuk, hogy ősi jogaiból csak 
foszlányok maradtak meg és mi, akik áz elvesz
tettnek visszaszerzéséért küzdünk, még azzal is 
kénytelenek voltunk és vagyunk gyakran, hogy 
mig egyik kezünkkel előre törve harezolunk, a 
másikkal védnünk kell elforgácsolás ellen még 
azt is,, ami megmaradt. 

Érezzük, hogy nemzeti-érzelmünk, legjobb
jainkért való kegyeletünk minduntalan megse-
beztetjk. ' . 

Érezzük közgazdasági életünk sauyarusá-
gát, az annyi év óta idegen érdekekre pazarolt 
milliók hiányát, szabad mozgásunk, fejlődésünk 
békába zárását. 

A gazda tengődik, ipar és kereskedés pang, 
a közgazdasági helyzet sanyarú. 

Mindenfelé elszegényedés, keresethiány, el
adósodás, az adóteher fokozódó súlya. 

A közgazdasági .helyzet felettébb nyomasztó 
voltát, érzik azok is, akik a szabadelvűpártuak 
hitei, ezt ott be is vallják, ^le ha keresnek is 
orvos-szereket, apró, cseprö szerekhez folyamod
mik, vagy'olyanokhoz, amelyek ideig-óráig ad-

•| hatnak enyhülést, de a baj gyökerének kiirtásá
tól húzódozunk, folyton arra törekednek, hogy 

!ne alkalmaztassák uz egyetlen sikeres orvoslás, 
'hazánk állami és gazdasági önállóságának, min-
• den téren szabad idegeu beavatkozástól ment 
1 szabod mozgása. 
j . Még a gazdasági önállóság, a külön vám-
• terület kérdésében is, mit pedig még a 67-es 
| kiegyezés is lehetővé tesz, sót fentartott, okos-
| kodnak, hogy ám legyen, ha Ausztria miatt uem 
lehet másképpen. 

Így okoskodnak, daczára annak, hogy Ausz
triában levő állapotok miatt, megszűnt már a 
kiegyezés feltétele is, hogy t. i . ott teljes alkot
mányosság tegyen s ne absolnt Iporancsok intéz
zék az ügyeket, mint már évek óta ; és daczára 
annak, hogy ime teljesen ránk omoltak már, u 

| vámszövetséget az Ausztriával való közös vám
terület, pusztító, hazánkat az elszegényedésbe,, 
eladósodásba vivő következményei. . • • 

A magát szabadelvűnek nevező párt, 26 
év óta vau már hatalmon. 

I S ha végigtekintve működésén és nézve 
szomorú uralmának eredményeit és kérdjük, 

• visszaszereztetett-e valami elolkudott jogainkból, 
lerősödött :e magyarságunk, növekedett-e vagy 
[ csak meg is óvatott hazánk tekintélye künn és 
• benn, ápoltatott és terjesztetett-e valóban a szn-
badetvaség, létesitettek-e szabadelvű alkotások, 
erősittetett-e a nemzet önérzete, a közvélemény, 
kevésbé függők lettünk-e Ausztriától, üdvösek, 
hasznosak voltak-e az időnkénti kiegyezések 
Ausztriával, vagy biztosítva van-e legalább az 
uj kiegyezés, növekedett-e a jóllét, biztos ala
pokra helyeztetett-é a nemzet vagyoni fejlő-

jdése í 
A felelet nagyou lesújtó. 
Mert ezen hosszú uralom alatt államisá

gunkban, inkább lefelé járultunk a lejtőn, a had
ügy, a delegácziók törvényes meghajlása elé 
terelve, ma is absolut módon, a közös hadügy
miniszter felelősségének tényleg teljes semmi
ségével intéztetik s Magyarország, a magyar 
túrni kénytelen, hogy zászlaja, nyelve közös 
hadseregből; bár "a 07-es törvényben, világosán 
meg van mondva, hogy annak alkotó része. a 
magyar hadsereg, száműzve, sót gyakran meg
sértve. Ausztria feketesárga színei, kétfejű sassá 
lebegnek előtte, mint az egységes absolut ura
lom idején, az a zene szólal meg, még polgári 
ünnepélyeken, amely éppúgy, mint a feketesárga 
zászló, a legsötétebb idők emlékét idézik fel 
minden igaz,- magyar szivében. . >• • 

Oly erős mindezek uralma, s oly érintheti ének 
ezek a kormányuk és a szabsdelvüpártnak, hogy 
nemcsak mégsem kisértettek a váltakozó kormá
nyok e súlyos sérelmek elhárítását, de sót, mi
dőn a zsandárok k»rdbojtjáról vo|t szó, a hon
védelmi miniszter azt felelte, hogy azért kell 
unnak igy lenni, mert á magyar nemzeti színe-" 
két nem tartana" tiszteletben a hadsereg. 

A honvédség nemcsak, hogy nem hadse
reg, most nincsenek tábornokai, nincsen 
tüzérsége- nincsenek műszaki csapatai, de leg
utóbb még vezérkari-tisztjei is elküziisittettek. 

Hu a hónvédtiszt vezérkari tiszt akar 
jfeniii,. még mindig, Bécsbe,. a- Kriegs-Bchuléba. 
'"kell mennie, 1 azt németnyelven végeznie. 
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8zabadelvQ neve daczára, az élmult ura
lom, teljesen függésbe hozta, magától niég a 
törényhatósági tisztviselőket i&t_ előmozdította a 
társadalomban a rétegekre oszlást, akárhányszor 
megsértette erőszakosságával, az egyéni és pol
gári szabadságot, s azt is, amit szabadelvűt alko
tott egy izben, 20 évig ellenezte. 

Hogy milyenek voltak időnként a kiegye
zések^ azt már magukban a 10 évenkint előke
rült jelentések is mutatják, melyekből kitűnt, 
mennyi millió áldoztatott idegen érdekekre. 
Igértetett egyúttal, hogy jobb lesz az uj ki
egyezés. 

De tentartatván folyton az egészen ellen
érdekű országok közt a vámszövetség, odaadat
ván iparunk Ausztria hosszú időn át istápolt s 
erős ipara korlátlan versenyeinek, gazdáink 
Ausztria azon érdekének, hogy olcsón szerez
hesse be kenyerét, megkötve még közvetett 
adóinkra nézve is, folyton elvonattak a milliók, 
melyek súlyos adózásunk mellett, korunk gaz
daságát, iparát és kereskedelmét lettek volna 
hivatva megtermékenyíteni. 

E mellett örökös lévén a szabad- lvUpárt-
nak készsége a közösügyekre, a kívántakat foly
ton készséggel megadni, s ez az adóterhet sú
lyosítván, sót ujabban még a kvóta is felemel
tetvén, ugy, hogy ebbeli több- kiadásunk is 
évenként 3 milliót tesz ki, bizony mindez vsakig 
szomorú következményekre vezetett. 

És ha hivatkoznak arra, hogy imitt-amott 
mutatkozott.-időnkint fejlődés, fellendülés, kivált 
állami építkezések folytán, ez csak azt' mutatja, 
hogy mily virágzó állapotot létesíthetett volna, 
hazánk lakosságának értelmisége és szorgalma, 
ha képes volt még ily sanyarú körülmények 
közt is, megkötött állapotában is, fejlődést, ha
ladást felmutatni és bizony emellett is, a feltett 
kérdésekre a felelet csak tagadó lehet. " 

Méltán felmerül a kérdés, hogyan lehetséges 
az, hogy az a párt, 'mely Szabadelvű néven oly 
hosszú ideig uralmon van, mikép maradhatott ott 
ennyi ideig, bizony nem lehet örvendetes ennek 
magyarázata sem. 

Megadják ezt a kormányok rendelkezésére 
álló eszközök, amelyek még államosítások révén 
is -gyarapítottuk s uj mindenféle hivatalokkal 
időnkint. 

Megadják erre a kérdésre az igazi választ, 
a választási erőszakoskodások, a hivatali nyo
más, a nem kormány-pártra szavazókkal szava
zatuk megkeserül tetése. az ¡1 visszaélés a hata
lommal, hogy megkövetelték és .még természe
tesnek találják, hogy az ország, a megye, a köz
ségek hivatalnokai, tisztviselői, egész a községi 
biróig, jegyzőig, ne az. ország, törvényhatóság, 
község hivatalnokainak, tisztviselőinek tekintsék 
magukat, hanem a kormányon Uralkodó párt 
szolgáinak, korteseinek, kik kötelesek meggyőző
désük ellen is szavazni. • 

Hozzájárult, hogy mig tisztátlan választá
sokkal s egyéb hatalmi eszközökkel harczolt 

-többség által támogava. milliók és milliók ál
doztattak idegen érdekekre, ezek a milliók csak 
adó-teher képpen szerepeltek az 'országban- éa 
nem termékenyíthették meg hazánk gazdasági 
életét, terjedt az elszegényedés, nz eladósodás, 
megtölt lassanként a nemzet dereka, a közép és 
kisgazdák ereje, ezzel növekedett a befolyásolás, 
a hivatalvadászat, súlyosodon a hatalom nehéz
kedési iránya, csökkent az ellenállási erő, tért 
nyert a vesztegetés, megromlott, közömbös lett 
a közszellem, folyton inkább lohadt, s' elaltatott 
lelkesedése nemzeti ideáljaiért. y 

Hozzájárult a választó-kerületek elavult, 
helytelenné vált beosztása, a visszaéléseknek a 
parlamentben meg nem torlása. 

Igy jutottunk el ide, hol vagyunk. 
A választásokat illetőleg, a legutóbbi or

szággyűlésen a kúriai biráskodáskodásról alko
tott törvény, igyekszik ugyan a visszaéléseken 
segiteni, de nem hiszem, hogy lényegesen orvos
lásra vezethetne. 

Hisz jó intézkedései közt, mint a virágba a 
féreg, a szabadéi vU-pártnak ezeii' ulkotásába is 
bele van ültetve a féreg petéje. 

A fuvarbérröl és ellátásróJL való rendelke
zéseit látjuk már is miképpen magyarázzák. 

Annyi mindenesetre ' bizonyos, hogy alkal
mas fokozni a választónál járó költségeket, mi 
azon éppen nem szabadelvű eredményre vezet, 
hogy csak vagyonos emberek lehessenek képvi
sel*. r 

A kérvényezési is oly nehézkessé és költ
ségessé teszi, hogy számos visszaélés maradhat 
megtorlatlanul. 

Hozatott, a legutóbbi országgyűlésen, az 
összeférhetetlenségről is törvény, de nézetem 
szerint némely tekintetben kevés alapon, kivált 
miután alkalmul szolgált, hogy az eddigieken 
tul ig bejuttasson a házba kormányközegeket. 

Gyökeres "T*VOiÉlfi8t,.- tiszta, választagokat, 
csak áz eredményezhet valóban, ha helyesen 

osztatnak be a választókerületek, általános lesz, 
legfeljebb a magyar nyelv tudásához kötve, a 
választási jog és községenkint. titkosan történik 
a szavazás. 

A bajoknak és szomorú helyzetnek gyöke
res, igazi orvoslásának lehetősége pedig csak 
akkor következhetik be, ha végre elvetjük az 
alapot, mely csakis romiásni vezethet és vissza
szereztetik hazánk önállósága, idegen beavatko
zástól függetlensége, rendelkezik az állami élet, 
minden kellékével, önmaga rendelkezik szabadon 
saját ezéljaira,~" polgárainak élete és vagyona 
felett. . 

De midőn erre rámutatunk, daczára, hogy 
felnyilhattak már azok szemei is, akikét eddig 
hályog borította, azt "mondják a szabadelvU-párt 
részéról, az mondatott legutóbb ezen kerületben, 
hogy nem igaz, hogy csak ezen alapon lehetha-
zánk boldog ég virágzó, ez esak jelszó, félre kell 
tenni a közjogi kérdést, mert az ehhez való ra
gaszkodás, megakasztja az országot, fejlődésében, 
haladásában. 

Sőt még az is mondatott, hogy akik mást 
mondanak, polgártársaikat télrevezetik. 

Hogy nem átalják, az annyi év óta ellen
kező uton járó párt működésének sivár eredmé-

I nyelvel szemben, még ezt is mondani, az csak 
1 meglepő lehet, de felesleges volna vele bővebben 
foglalkozni. 

És pedig annál kevésbbé, mert hiszen ért
hető azon részen, niely uralmon maradását, ha
la ina haszonélvezetét, azon okokon kivül, melye
ket eud'uellem, főleg annak köszöni, mert az 
egységes Ausztriára való törekvés, Ausztriával 
s/orus .kapcsolatban,, sem annak jelenségeiben, 
m-mcsak megütközni valót nem lát, sőt helyesnek 
találva, a régi beolvasztási iránynak, jelenlegi 
nyibánu'asa. jelen alakjában való megjelenésével 
szemben nem látja szükségesnek és nem fejt ki 
ellenállási erőt. , 

Az a beolvasztási irány, 'az cgysége-s Auszt 
ri.-inak megnyilvánulása, olyan lörlénelmünkbcn 
mint a Karst folyói. Itt-ott eltűnnek, dc tovább 
folynak a sziklák alatt s. újra meg újra meg-
jelennek.. 

Ilyen párt, sajnos, századok óta volt hazánk
ban, történelmünkben elég szomorú nyomokat 
hagyott, osztogatták nekik a dominiumokal, va
lódi neve labancz-párt. -

A beolvasztási törekvések ellen azonban 
és ezzel a párttal szemben- volt hála Isten, min
dig olyan párt is, amely a haza függetlenségéért, 
szabadságáért, ősi jogaiért küzdött. 

Ezek a mi. pártunk elődei, a kuruezok. 
Ezek élén küzdöttek legjobbjaink. Ezek élén 
hatezoit Rákóczy s" ha más néven is, ezért har 
czoltak íSaS-iki elődeink. 
- . . Ezek közt szerzett magának dicső nevet, 

ennek a kerületnek, Kemenesaljának lelkes fiai. 
~ \ S ha zászlójuk mellett, cz a kerület ma 

utolsó őr-állomás is Vas-megyében, cz a Irö ki
tartás, csak azt mutatja, hogy - az utódok 'liciii 
lehetnek és nem lesznek, méltatlanok előde
ikhez. 

Nem zárkózhatott cl ezen tény.elől, a... sza
badelvü-párt jelöltje sem, midőn utalt arra, hogy 
e választó-kerületben, sok helyen el van terjedve 
a' nézet, hogy csak önálló, független Magyar
ország lehet boldog. 

De hát ez szerintük jelszó számba megy és 
baj lenne ezen alapra állni, mert megakasztaná a 
haladást és fejlődést 

Persze azt a szabadelvű haladást, amelyre 
rámutaltam. 

Az is tévedésnek bélyegeztetett, sőt félre
vezetésnek, mintha a szabadelvű párt nem ápolná 
a 43-as eszméket, mintha nem törekednék a nem
zeti óhajok megvalósítására. 

Sót felhangzott az a felkiáltás is, mintegy 
méltatlankodva, hogy mi erről nem vagyunk meg. 
győződve, vájjon mcgaknrja-e tiltani a független
ségi 48-as part, hogy ők a szabadelvűek, a 48 as 
eszmék harezosaiért, a névtelen hősükért lelke
sedjenek. 

Dehogy akarja. Boldogok volnánk, ha ez" 
ncm csupán szó, de lényekben nyilvánuló lelke
sedés volna. 

szatértek onnan a Ludovika tanulói, és találkoz
tak polgárokkal, kik e felett betránkozasuknak 
adták jelét, a csapat parancsnoka szuronyt sze
geztetett. 

S a midőn a z országgyűlésen felszólalás 
történt, az volt a felelet, hogy a honvédség is a 
helyőrséghez tartozik. 

Ilyen az az emlegetett lelkesedés. Belenyug
szik, még ha nem tetszik .is, mindenbe. 

Igy vau azzal is, hogy az uralmon levő párt 
is törekszik arra lassanként, fokonként, hogy a 
nemzet óhajai valósuljanak. 

A 26 évi tapasztalás után azonban várha
tunk arra,' mig oda érnek, az idők végéig. 

Aki ugy igyekszik Budapestre, hogy Bécs-
nek veszi útját, az soha sem ér el oda. 

Igy vagyunk a 48-as eszmék hangoztatott 
ápolásaival is. -

Ezek, a mondatott, szabadság, egyenlőség, 
testvériség. 

'Hát nincs-e szabadság, nincs-e töivény előtti 
egyenlőség és testvériség s ami az utóbbiból még 
hiányzik, megjön. 

Lássuk, kik dobálóznak jelszavakkal? 
Hát lehet e szabadságról, lehet a 48-as esz

mék tiszteletéről és ápolásáról beszélni, midőn 
függő helyzetben van, nem szabad, nem rendel
kezhetik Ügyeiről szabadon, hazánk? 

Midőn külföldön a maga államiságában meg
jelenni sem engedik. Ott miut Ausztria szerepel, 
követei, ügynökei, konzulai zászlóiban ; nyelvében 
és nevében. 

Lehet-e szabadságról, 48-as eszmék ápolásá
ról szólni, midőn nyelve száműzve van a közös 
hadseregből. f .*. 

Fiait idegen szellemben nevelik. Sót a tar
talékos szemléken sem szabad nyelvétJiasziiáliii a. 
Megbüntetik, ha magyarul jelentkezik. 

Egyenlőség ? No hiszen szép egyenlőség és 
szabadság, midőn a kabáttal változik a jog is, s 
a magyar hu, még a honvédségnél idegen, osztrák 
büntető törvénynek és eljárásnak van alávetve, 
s amidőn a szabadelvű kormányok 26 év alatt 
sem szabadították fel egyik alul sem. 

Testvériség? Sajnos a 26 évi uralom, nem 
tudott vonzó erőt gyakorolni. A nemzetiségek 
gyűlölködése állandó. 

Hogy is vonzódjanak, midőn látják, hogy 
csak annak, ami feketesárga, van tekintélye, 
hatalma, hogy a magyar mit, mindent cliur, 
hogy a magyar nem ur hazájában. 

Bécs felől, vagy klvű röl várják a boldo
gulást. Látják azt is, hogy az absolutisinus 
emberei nagy nyugdijakat kaptak, a honvédeknek 
csak alamizsna jutott. 

Mondatott az is, hogy 48-as vivmány 
a parlament is, és íme működik. _ 

De hogyan? Csonkán. A legéletbcvágóbb 
ügyek delcgaliókra bizvaA 

És anélkül, hogy a parlamentarizmus szel
leme értelmében meg volna benne, a pártok 
uralmának cgy"épségcs változása. 

Minden bukott miniszter, az ujabb mögé 
ül. Megunnád szépen a part is. Megszavaz min
déül 5 a liiilúsztei felelősség üres szóvá vált 
- ' " "Hogy a párturalom absoiulizmusából eredő 
óriási bájukon, legalább a végső szükségben ugy, 
ahogy segíteni lenessen, nincs más eszköze, miut 
az obstrukezió. 

Igy ápoltatnak, igy valósulnak meg a 
48-as eszmék. 

De .igy vagyunk úgyszólván mindennel. 
Ha léteznék az uralmon levő párton való

ban szabadelvüség, s a/, igazi szükségletek ki
elégítésére való törekvés, oly hosszú éveken at 
elég idő lelt volna, az általunk annyiszor mt-g-
kövclt szabály/.atot, az aliami s egyéb tisztvise
lők részére, hogy ekkép védve legyen a köte-. 
iességél (eljetilő tisztviselő az önkény ellen s 
védve a polgár a tisztviselő visszaélése ellen. 

A fizetés is csak a katonaságnál emeltetett. 
Mi ha helyeselhető is, épp annyira kárhoz

tatandó, hogy oly sok éven at a polgári tiszt
viselő és hivatalnok fizetése, máig mindig ugyan
az és semmikép sem k clégt'.ő, ep oly- kevés, 
mint a lantoké. 

Most, niikor mar a végső szükség .nyomása 
Hogy áll azonban a doiog valójában, mit i alall, függő-hclyzcluk melleit is nekibátorodtak 

kellett tapasztalnunk a 2 6 éves szabadclvü-párti ' az összevogó. erőteljesebb fellépésre, ismét csak 
uralom alatt, mily magatartást követlek 
egymást lelvaltó kormányai. 

Midőn az aradi vértanuk szobránál Unnc-
pellük a dicső vértanuk emlékét, á~ hadseregben 
és honvédségben szolgáló magyar fiuknak nem 
volt szabad ott megjelenni. 

Ujabban is az történt, hogy a rciuzel sérel
mére Ünnepelt Hcntzi szobor, átszalittalolt s 
nagy katonai (lís&sel, oda. hol fiaink a hadsereg 
részére liszteknek képczlctlf k. hogy róla vegye-
m k példát. 

\ L-.it voln. 
ojjia közósüjy 

számost iniltiv 

Ki volt rVififelve a luMiieft^'^sribi' :m«13a*óivoslása, a közgazdasági- kérdéseknek 
meghajtván Heulti emléke elótt zászlójukat, visz.- érdekében való megoldása. 

azl mondjak nekik, hogy igazuk van, de lekin-
tctlcj kell lenni, hogy az állam háztartás meg ne 
zavarV-'S ék. Mas szóval, hogy nincs rá pénz. 

\ i - . t l volna maforégen, ha nem fordíttatlak 
;yi költségekre, idegen érdekekre 

>s\.miuiúk. 
ICs. oly szükíB'en a pénznek, ideje volna 

megszüntetni, a miniszteri és főispáni nyugdija
kat, amelyeknek eddig sem volt értelmük. / 

A következő országgyűlés legfontosabb 
leendői közé tallóznak, a közgazdasági helyzet, 

hazánk 
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Ha nincs is egyelőre siker, nc lankadjunk a 
küzdelemben. Álljunk erősén őrt, azon a bástyán, 
amelyet, ha nem Őriztek volna hiveu elvi elődeink 
s amelyről, ha elhagynánk riaszlani magunkat 
még a jelenleginél is szomorúbb sorsra jutott 
volna hazánk és még bátrabbá tenne a jog
feladás. 

Küzdjünk, lelkesen, buzgón zászlónk alalt. 
zászlónkért. ~ :- ' . • 

Eljcn a haza'! t 

Györy Elek beszéde befejeztével zajos, 
dörgő éljenzés reszkedtette meg a leve
gőt. A szllnni nem akaró éljenzés le-
csillapultával Noszlopy Sándor lépett elő 
s rövid, szívélyes szavakban köszönte 
meg Györy Eleknek beszámolóját. Ezután 

A kiegyezés dolga Ausztriával függőben 
vau, a közös vámterületnek s ezzel összefüggő 
viszonyoknak egyoldalú fentartása. érezteti egy
úttal nemcsak a vámszövetségnek, hanem az 
ideiglenességnek káros következményeit is. 

Ha nem 111 agyaráztatott volna bele a tör
vénybe, ami nincs benne, de a hatalomhoz való 
ragaszkodás mind'...talán Bele magyarázni törek
szik : akkor mar fel kellelt volna szabadulni Ma
gyarországnak legalább a gazdasági függés nyű
gétől, mert hiszen még'az 1 8 6 7 iki törvény is 
fentartotta az orsza** részére az önállóságot, mi
helyt íjincs teljes alkotmányosság Ausztriában. 

A?t pedig, hogy nincs, hogy y kiegyezés, 
a bank és mindezen kérdések absolut rendele
tekkel intéztetnek el Ausztriában, hogy a kvó
tánál isunár szabályjya lett a fejedelmi döntés, 
csak az nem látja, aki nem akarja. 

Az is kétségtelen. hogy Ausztriának, mint. 
nagy iparos államnak, egészen más az é r d c k t ^ ö y o i y t p á r t l l i v e ^ é s kisérve 
mint a foieg mezőgazdaságból élő Magyarország
nak, hogy gyűlölség állandó kiaknázási törekvés 
uralkodik oda át irántunk. 

Hogy tehát a vámszövetségnek természetes 
fellételei Is hiányzanak. ' 

Hogy tehát iehetetlcji.öTy vámszövetséget 
létesíteni *s ugy létesíteni közös vámterületet, 
hogy .Magyarország érdekeinek megfeleljen 

Nekünk életbevágó érdekünk, hogy mező
gazdaságunk jövedelmezzen, hogy nycis termé
nycinknek, búzának, húsnak jó ára, jó és biztos 
piacza legyen. "Y 

D,£ ne ugy, mint a nagy gazdaságtfagrári
usok törekvéséből következnék, kik oly-nagy hi: 
vei a közös vámterülc.tnck, hogy az iparosok és 
a többi fogyasztók kenyere megdragittassék. meg-
nehczittcssek, hanem, hogy keresetük, foglalko-
.zásuk, jövedelmük legyen s viruló ipar és keres
kedés keletkezzék. 

. Ezt'azonban közös vámterülettel, midőn 
Ausztriának az az érdeke, hogy iparát, a kül
földi behozatal és versenynyel, vámokkal védje, 
Magyarországot pedig vámmentesen eláraszthassa 
ipari czikkciyef, vagy mint tette eddig és teszi 
most is s nagy gyárából olcsóbban adhadtja a 
czipŐt is és egyedüli eladója IcK.t kapának, ka
szának is; masrészrőF, hogy" minél olcsóbban 
szerezhesse bt: kenyerét s az iparahoz szüksé
ges nycrstcrményeketjlíiiért is érdeke versenyre 
bocsátani Magyarországjára külföldi - bort, ga
bonát, azt a amit hazánk érdeke megkövetel el
érni, semmikép sem lehet. 

S aki mégis azt hangoztatja, hogy csak 

a nagy embertömegtől zeneszó mellett a 
Sas"-száliódálibz, lakására kisérték. Jó 

két órába került, mig a rengeteg ember
tömeg „szétoszlott, hazament. A választók 
között körülbelül 1200 drb. 1 kor. 20 
fillér értékű étkezési jegyeket osztott ki 
a pártvezetőség. 

Bankett. 
A hivatalos piogramm befejeztével , 

este a „Sas"-száIIodában : társas vacsorát 
adott Györy Elek. a melyre pártjainak 
vezér férfiai voltak hivatalosak. A társas 
-vacsorán körülbelül ötvenen vettek részt. 
Berzsenyi Jenő dr. a függetlenségi párt 
vezér embere, családi ügyek miatt nem 
vehetett részt a társas vacsorán. Berzse
nyi kivéte lével a párt veze tő emberei 
azonban mind ott voltak. A társas-vacso
rán á menü a kővetkező volt: 

..,:-> Vesepecsenye 
Bbrju sült 

JAba Át öaromfisüit- . — 
Compót és saláta 

Gyümölcs 
ó'Sági bor. 

esetleg csak kényszerűség*ől áll a külön vám-1 Dicsérettel kell megemlékeznünk 
terület, a gazdasági önállóság alapján, leginkább: . i - - ' -W'- ' i JH J • * 1 
politikái okból, hogy minél sorosabban marad-! ™ alkalommal a „Sas"-SZálioda j ó koiiy-
junk Ausztriához fűzve, teheti, de hazánk érdeke í hajáról é s pinczéjéröl. A társas-vacsorán 
ellen cselekszik. 

Hiába ijesztegetuck az ckkép gondolkodók 
azzal is, hogy Magyarország külön vauiterület 
melleit, majd még vamot vetne gabonánkra, 

No hát, azt mégis .bajos, elhinni, hogy Ausz
tria kész__volna megdrágítani magának a ke
nyeret. ' . . 

. Épp ilyen furcsa becszéd az is, hogy Ma
gyarországon közös vámterület uiellett 'is lehet 
ipart teremteni és felvirágoztatni. 

Hivatkoznak hogy gyárak létesültek, ipari 
vállalatok igy is vannak. .- ... 

Igen ám de az államscgélyezésekkel. adó
kedvezményekkel való mesterkélt iparfejlesztés, 
csak üvegházi növény, nem magából a közgazda
sági helyzet egészséges talajából nő ki. 

. S ezenkívül privilégium osztogatás, a többi 
adózók rovására 

mindvégig kedélyes jó hangulat; uralkodott 
és csak a kora reggeli órákban ért végét . 
Tósztokban éppen nem volt hiány, szó
nok szónok után kelt fel, Az elhangzott 
tósztokról az ' alábbi közleményünkben 
számolunk be.. 

A társas-vacsora kezdetén, az első fo
gásnál felállott Horváth János s szép, tartal
mas beszédben üdvözölte Oyőry Eleket, 
mint a függetlenségi-párt oszlopos tagját. 
Lelkes éljenzés hangzott el Horvátit be
széde után. 

Győry Elek dr. álít fel ezután s rae-

jdében védekezett ama vádak ellen, mint
ha ő a-multban néppárti lett volna. A 

| függeteuségi párt hive volt — úgymond 
- - teljes életében é s az marad mindenkor. 
Élteti a függetlenségi é lveket . 

Noszlopy^ Sándor a 48-as eszmék ki
tartó bajnokai: Takács Antal, Essö Sán
dor é s Berzsenyi Jenő drra emelte poha
rát. 

Varga Gyula ev. lelkész szellemes 
beszédben K e m e n e s a l j a „kuruezaíra" 
emelte poharát. 

Tompa. Mihály ev. lelkész Noszlopy 
Sándort é s egyáltalában a függetlenségi 
eszmék bajnokait köszöntötte fel ésjazok-
ra ürítette poharát. j 

Varga Gyula Takács Antalra a függet
lenségi-párt köztiszteletben álló ősz elnöké
re mondott igen szépj felköszöntöt, mit 
Takia Antal meghatva köszöut meg. 
W.iri/lyai Pál Kiss Samura, Kemenesalja 
kedvelt „Samu bácsijára" mint 48-as hon
védra emelte poharát. Kiss Samu mondott 
ezután verses felköszöntöt a „hazára", 
mély általános tetszésben részesült. Györy 
Elek szintén a 48-as nagy idők alakjá
ról emlékezett meg, Szellemes felköszön-
tőjébén emelt poharat Várallyai Pálra, mint 
a függetlenségi „vezérkar" főnökére. 

Öreg Mester József u. magasi földes 
ga/da lépett ezután e g é s z váratlanul a te
rembe. Tisztesség tudóau bemutatta ma
gát Győry Eleknek s pár percztiyi be
szé lgetés után helyet foglalt a terem egyik 
sarkában elhelyezett asztalnál. Alig ült 
azonban pár-perczig a. j ó 60-as - -években 
bent levő Mester bátyánk az asztalnál, 
felállott s mondott olyan tartalmas, ha
zafias beszédet, mely becsületére vál
nék akárhány hivatásos szónoknak. Éltet
te a függetlenségi pártot é s annak je
löltjét: Győry Eleket. Öreg Mester bátyánk 
beszédét zajosan megéljenezték. 

BöjCós Jánosba sajtóra é s annak jelente- • 
vő képviselőjére, Huss. Gyulára, lapunk 

•• szerkesztőjére emelte poharát. Beszédében 
köszönetet mondott lapunk 

Ezen kérdések erőtérbe állanak, már ax álta-jleg 'SMyakkáLkíHKMtfe- I I H - Í ; Horváth ütl-
vözletét. Beszédét igy fejezte be : „Szi
vemből köszönöm Kemenesalja Közönsé
gének belém helyezett bizalmát, e biza
lomból látom, hogy a polgárság mellettem 
van é s ez ad nekem erőt é s kitartást a 
további küzdelemre. Isten éltesse Keme
nesalja polgárságát." Győry szavait lelke
sült éljenzés követte . 

Bojtos J á n o s ev. lelkész szép beszéd
ben fejtegette a függet lenségi elveket, 
poharát Györy Elek/e Ürítette. 

Tulok Benő ügyvéd, volt 48-as orszá
gos képviselő állt fel ezután szólásra.' 
Szellemes, a humortól sziporkázó beszéd
ben, zajos derültség közepette mondta el 
miért lett ö belőle, mint ellenségből Győry 
párt hive s hogy ö miért tért meg. Beszé-

lanos vámtarifa, küszöbön álló megállapításánál. 
Egészen más alapon létesül az, közöswtmfcrület. 
egészen máson külön vámterület alapján. 
^ És mivel Magyarország életbe vágó érdekei, 
csakis a különvámterület. gazdasági ünail.ts és 
szabad mozgás alapján biztosilhatók. szomorú 
közgazdasági bajaink csak ezen uton orvosolha
tók, most inkább mint bármikor kötelességünk 
ehhez szilárdul ragaszkodni, s létesütéseért küz
deni. 

Hogy pedig Magyarország többi bajai is 
végre megszűnjenek, s a magyar igazán otthon 
legyen hazájában, hogy legyen s/abad és boldog 
hazája. Krrc csak az vezet, est csak ugy érhetjük, 
ha hazánk nemcsak gazdaságilag, dc- teljesen 
önálló, független cs maga rendelkezik szabadon 
saját czéljaira, polgárai élete é$ vagyona felett. 

Ez volt, ez van zászlónkra irva.. 
lvs itt, hol ez oly diadalmasan lobogott, hol 

híven kitartottak mellette ennyi Időn, hol nem 
befolyásolható gyermekeknek, hanem elveikhez 
szilárdan ragaszkodó férfiaknak mutattak magukat, 
nem szabad kételkednem abban, hogy ezúttal sem 
fog hiányozni, a lérfias kitartás. . T 

nek amiért a protestáns le lkészeket meg
védte, illetve lapjában megezáfolta azon vá
dakat, amely vádakban azt terjesztették a ' 
sajtóban, hogy Kemenesalja protestáns 
le lkészei felekezeti politikát csinálnak. 

Huss Gyula, lapunk szerkesztője a 
sajtó nevében megköszönte Böjtös meg
emlékezését é s felköszöntőjét s kijelen
tette, hogy neki azért nem jár" köszönet, 
mert ö csak kötelességét-te l jes í tette ak-

jkor, amikor a hazug vádakat lapjában 
megezáfolta. És ezt a köte lességet telje
síteni fogja mindenkor ama tudatban, 
hogy ezzel a haza javára munkál. Be
szélt még Szabó Mihály k i Tulok Benő
re mondott hosszabb felköszöntőt. Végül 
Tulok Benő indítványára elhatározták, 
hogy a függetlenségi pát nagynevű el
nökét Kossuth Ferenczet,- k i betegen 
fekszik, táviratilag üdvözlik. Megemlítjük 
még, hogy a társas vacsorán Ládás Per-
kó é s Csillag Jancsi egyesült zenekara 
húzta a szebbnél szebb hazafias darabo
kat egész kivilágos kivirradtig. 
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MELLÉKLET a .Kis-Czell és Vidéke' 37. szamához. 

H Í R E K . 

— Hátra l ékos v idéki e lőzető inket , 
különösen azokat, kik már régebb idő 
óta hátralékban vannak, egész tisztelettel 
arra kérjük, legyenek szívesek a hátra
lékokat mielőbb beküldeni, mert éppen 
nem vagyunk abban a boldog helyzet 
ben, hogy a lapot bárkinek is évszámra 
ingyen küldjük. Lapunk feutartása tete 
mes anyagi áldozatot igényel, igy mi is 
csak ugy tudunk megfelelni több rend
beli kötelezettségünknek, ha közönségünk, 
azt a nagyon is csekély és általunk jól 
kiérdemelt előfizetési összeget nekünk 
pontosan beküldi. Mi nem vagyunk abban 
a szerencsés helyzetben, hogy felsőbb! 6005 

mondné született Stanó Mária örömmel tű 
.datja leányának; Carolának bz.v Boda Jó 
zsefné, született Barcza Mária fiával, 
Boda Jenő korona uradalmi intézővel tör
tént eljegyzését- Kenienes Semjén 1901. 
sze t. hó 7 én 

- A z ál lamvasutak köréből. A va-
sutákon rnideseii május és október hóna
pokban változik a vasúti menetrend. A nyá 
ti menetrend május 1 én, a teli október l é n 
lép életbe v Qktóber hó elsejével csekély vál
tozás lesz a kis-czelli pályaudvaron át vo 
nuló vonatoknál. Változás lesz a: r^oj és 
1308 számú gyorsvonatoknál, annyiban, 
hogy ez a két gyorsvonat, mely eddig Uu 
dapesttől -Fehiiiigig közlekedett; októ 
ber hó elsejétől kezdve csupán Szombat
helyig közlekedik. A Kis Czell - Z. Egerszeg 
között közlekedő reggeli és esti 6004 é» 

számú személy vonatok belesznek 
helyről szubvenczionálnak bennünket, igy 1 szüntetve október hó elsővel. Ezzel kap-
reá vagyunk utalva kOzOii^^uknek jő-J csolatban megemlítjük, hogy a szomszédos 

veszprémvármegyei Hájmáskér község ha-akaratu támogatására, melynek" érdekeit 
ltiven é s kitartóau szolgáljuk immáron 
évek óta. Kel lemet lenséget nem szeret
nénk okozni t. hátralékosainknak, igy 
kérjük a hátralékok mielőbbi beküldését. 

\ ' . A kiadóhivatal. 

'.'—. F ő h e r c z e g v e n d é g S á g o n . A 14 
éves Károly Lajos főheíczeg, Ottó főher 
czeg fia, ki mostanában Magyarországot 
utazza be, tegnap, szombaton dé:clőtt. Ság 
ra érkezett, hol Gróf Erdódy Ferencz nagy
birtokosnak volt a vendége. .A főherczeg 
tiszteletére a lőttri vendéglátó gazda aga-
rászatot rendezett, a sági határban, me 
lyen több főrangú ur vett részt. Délután 
a Sághegyen volt hagy diner. A vendégek 
a Sághegy tetejébe is felmentek és onnét 
gyönyörködtek Kemenesalja vidékének pa
norámájában. . A főherozegi vendég este 
elutazott Ságról. ~ ~ ~ ~ 

— Képvise lője lö l tek körutazása. Dr. 
Maróthy László a kis-czelli szabadelvű párt 
jelöltje a mult heten, mint azt már jgleztük 
is lapunkban, a választó kerület alsó részé 
nek községeit járta be. A héten pedig a 
felső járás községeit látogatta meg^ Dr. 
Győry Elek függetlenségi jelölt, ki prog-
rammbeszédét vasárnap tartotta meg, hét
főn a délelőtti gyorsvonattal visszautazott 
Bpestre, honnét csütörtökön érkezett yisz_ 

-' sza Kiss Czell állomási a és innét egyéne 
sen Jánosházára utazott. Győy L lek hir sze 
rint 6—8 napig marad a kerületben és ez 
idő alatt á kerü'et összes község it meglá-| 
togatja. A lapunkhoz beérkezett tttdósitá 
sok szerint, ugy Győryt, mint Maróthyt, tün
tető lelkesedéssel fogadták mindenütt párt 
híveik. Annyi bizonyos, hogy a Ttis-czelli 
választókerületben, heves küzdelemre van 
kilátásuk- a pártoknak és jelöltjeiknek. 

: G y ő r y Eleket a szatmári függet
lenségi párt is jelölte és táviratilag kérteiéi a 
jelöltség elfogadására. Ezenkivüf-méjf két 
kerület ajánlotta lel Győrynek a j.-lült 
get. Győry azonban nem lép fel másutt és 
azt a napokban ismételten egész haidio 
zottsággál kijelentette p.trthivei előtt. 

L e m o n d á s . Dr Miskolczy Inm 
országos közegészségi letíigyelő. vonüezk 
nagybirtokos, állásáról lemondott és nyűg 
dijaztatását kérte. 

— A képvise lőválasztásokat a be'ügy-
miniszter folyó évi október hó 2 ik napja 
tói 11 ik napjáig bezárólag tü te ki, az tij 
képviselőház október hó 24 ik napjára van 
egybe hiva. 

— Hymen. Az alábbi családi jelentést 
vettük: ö z v e g y BoJa 7 Józsefné született Bar 
cza Mária örömmel tudatja fiának, Boda 
Jénő korona uradalmi intézőnek, özv. Rólh 
Zsigmondné születelt Sztanó Mária leánya 

Tval,Carolával történt eljegyzését. Issaszegh. 
"901. Jszepr. 7 én. - ö z v e g y Rólh Zsig 

tárában tartott tüzérségi hadgyakorlatokra 
22 katonai vonat ment körülbelül 450 vag-
gonnal hadi menetrend szerint. Kis Czel. 
állomásról üt üres katonai vonat indult e. 
hó 8-án és 9-én- "• " • 

— Hazug hír. G )őry Elek vasár 
napi beszámolójáról a.kedden megjelent fő
városi napilapok nagy része, és egyik szom 
bathelyi újság is, kinek különben „saját 
tudósítója" vo!r Kis Czellben, azt irták, hogy 
a hallgatóság dr. Maróthy László éltetésé 
vei oszlott szét. Ez egyszerűen nem igaz. 
A tény az, hogy Győry beszámoló beszédé 
alatt, a hallgatóságtól jó száz lépésnyire, 
egy részeg ember ődölgött, botorkált az 
utczán, Ság felé mérte az ut szélességét és 
párszor Maróthyt éljenezte, de ez alig hal 
látszott el a . hallgatóságig." Bárki volt 
terjesztője;^é~háztig hirnekV rosz szolgálatot 
tett vele a Maróthy pártnak. Hasonló ha
zug hirek terjesztése rendszerint elkeseríti 
az ellenfelet és nem egy esetben volt már 
szülő ainyja a pártok közötti torzsalkodás
nak. A valóságot, a tényt, meghamisítani 
és a közvéleményt félrevezetni, legalább is 
illetlen, csúnya dologi E hazug hir terjesz
tése miatt nagy a felháborodás a függet 
lenségiek táborában s mint halljuk, ama 
laptudósítóval éreztetni fogják adandó al-
kálóiiuhal felháborodásukat. 

ifjabb kolléga, a kitűnően szerkesztett verseny
társ-lap is fogta magát erre és ő sem engedett 
a 48-ból, azaz a 67-ből s hogy a járásból el ne 
maradjon tőle, rövid idő múlva háromszor jele
nik meg. I-ölemlitésre méltónak tartjuk, hogy 
egyik lap sem emelte fel a többszöri megjelenés 
daczára sem előfizetési árát. Ha [igy versenyez
nek abban a világvárosban a lapok egymással, 
még megérjük, hogy rövid idő múlva óránkint 
jelennek meg. Különben semmi sincs uj [a nap 
alatt, manapság: .' 

— Het ivásárunkon a héten is sok 
gabona volt. Vevők a szomszédos városok
ból is voltak. Árak: Buza 7-65, rozs 6'5o, 
árpa 6 50, zab 650 forinton adatott el 
100 kilogrammonként. 

— Meglopott asszony. Beczky Já-
nosné kemenes sömjéti lakos a minap be
tért Szabó Lajos kis czelli vendéglőjébe egy 
pohár borra. Mig itt időzött, valami ügyes 
atyafi elemelte a zsebkendőjét, melybe azon
ban 65 korona készpénze volt bekötve. Azon
nal futott a csendőrséghez, melynek az' 
tán sikerült-is a tolvajt Kovács István za
lamegyei csavargó személyében elfogni. A 
lopott pénzből már csak 25 koronát talál
tak nála. KoVács István a kis czelli kir. já
rásbíróság fogházában várja jól megérdem
lett büntetését. 

Lapok versenye Egyik 'dunántúli vá
rosban, mely rohamos- emelkedéséről ismeretes, 
élénk verseny -van most az ott megjelenő lapok 
között. Ezelőtt egy évvel három lap szolgálta a 
közügyeket, most négy és az ötödik rövid na
pok múlva megszületik napilap képében, „Friss 
Újság" cziinen A legidősebb, mely két lap év 
számát hordja fején, ezelőtt egy évvel hetenkint 
kétszer jelent meg s méltóságteljes (?j komoly
sággal uralta a helyzetet nemcsak a saját szék
helyén, dc a vármegye területén is. ítélt eleve
nek és holtak felett, mely ellen nem lehetett 
apellálni. Oiyan sajtó monopóliumot élvezett ő 
öregsége sok tekintetben. De végre megsokal-
lottak kizárólagos egyed uralmát sokan párthívei 
közül cs titokban megsegítették szülni a máso-

Elcsipett szőlőtolvaj. Horváth László 
jómódú sági földesgazda is azok közé tartozik, 
aki nem tudja, vagy nem akarja tudni, az enyém 
és a tied közötti kulömséget. A sághegyi szőlő
birtokosok már régóta gyanakodtak Horváth 
urain enyves kezére, de tetten nem tudták érni. 
E héten hétfőn azután végre utolérte a nemezis 
Horváthot. FábiáTTTJézső, kis-czelli lakos, ság
hegyi Szőlőjében szedte éppen szőrtarisznyájába 

mosolygó szőlőfürtöket, mit Fábián a pinczé-
jéből észrevéve, nyakoncsipte a rég keresett 
szőlöluivajt, Horváth László sági föklcsgazda 
személyében. Horváth birokra kelt Fábiánnal és 
nem akarta átadni a szőlővel megrakott tarisz
nyáját. A szomszédos, szőlősgazdák siettek Fá
bián segítségére, kik azután hamarosan lefülel
ték .a még mindig ellenkező szőlőtolvajt: Horváth 
bíróságon kiviil 200 koronában egyezett ki á 
káros .It szőlőtulajdonos Fábiánnal. Ezenkívül 
azonban törvényt ül felette a hegybiróság is és" 
itt is kilátása van 20Ö korona birságra. 

. - A kórházépület fe lemelése . Em
iitettük már lapunkban, hogy a kis-czelli 
közkóiház épülete a talaj meg lazulása foly
tán sülvedésnek indult s igy szükségessé 
vált annak felemelése. Ez ügyben a mult 
szombaton volt a városházánál versenypá
lyázat, melyen több vállalkozó czég jelent 
meg. Mint legelőnyösebb ajánlatot, a bu
dapesti-amerikai rendszer szerint dolgozó 
li,izeitőli) vállalat ajánlatát fogadta el a 
kórházi bizottság. E vállalat 16 000 koro
náért fogadta el a kórházépület felemelé
sét és újra való alapozási munkálatait. A* 
mint a kórházi bizottság határozatát fel
sőbb helyen jóváhagyják, nyomban meg-

| kezdik a munkaiatokat. 

| — P a n a s z k ö n y v czimü, mult szá
munkban megjelent hírrovatunkra vonatko-

dik szabadelvű újságot. Még nem látott napvilá- j z f j lag illetékes helyről amaz értesítést nyer 
goEáz~urcsecsemő. aY uj l áp ; mely hetenkint U o g y a r ó m k a t h iskolaszék nem a 
kétszeri megjelenésre volt szánva a nagy közön- [ j ^ ^ ^ h a l l e m 

ség elé, az öreg ágyú, a vén kolléga, gondolt 
egyet, nagyot és merészet, s hogy megmutassa j 
«—világnak, hogy ő még öregségében is a dus kí 
lartás és elhájasodás mellett is frissebb és ele
venebb mint az újszülött csecsemő, elhatározta 
magát arra, hogy háromszor jelenik meg. Es a 
gondulatot a tett követte. Az örcg-ifju lap, egy 
darabig pihent, de pihenését megzavarta az uj 
napilap megjelenésének a hirc. Ismét haditaná
csot tartottak a rcdaliczióban. E tanács ered-

ényc az lett, hogy az öreg kolléga négyszeri 
megjelenésre határozta cl magát és cz idő óta 
négyszer jelenik meg aoiagy világ ürben. Az 

a róni. kath. fiúiskolára 
néz-ve hozta azt a határozatot, mely hatá
rozat szerint oda más, mint róm. kath. 
vallásit tanulókat nem vehetnek fel a tul-
tömöttség miatt. A fiúiskola igy is tulha-
adta a törvény által megengedett létszá

mot. A kisdedóvoba, ugy mint eddig, ezen
túl is felvesznek bármely vallásfelekezethez 
larto/ó gyermekeket. 
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~" Á r i érési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir, végrehajtó ezennel 

küzhirré "teszi, hogy a kis czelli kir. járás
bíróságnak 1901. évi V. 86. számú vég 
zésefolytán dr. Plettnits Ferencz ügyvéd 
által képviselt Gubits A. Ferencz budapesti 
felperes részére Schönfeld Sámuel vü 
nöczki alperes ellen 248 kor. 57 fillér köve 
teless jár. erejéig elrendelt biztosütási vég
rehajtás folytán alperestől lefoglalt és 142 
kor. 20 fillérre becsült ingóságokra a kis-
czelli kir. jbiróság V . 86/2. sz. végzésé . 
vei a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap és lelülfoglaltatók követelése ere 
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyerték volna Vönöczkön, a végrehajtást 
szenvedő lakásán leendő megtartása határ 
időül 
1901. évi szeptember h ó 19-ik napjának 

d. e. 10. órája 
kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt búto
rok, gazdasági eszközök, hordók, stb. s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész^ 
pénz fizetés mellett, szükségesetén becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj: 
tató követelését megelőző kielégíttetéshez 
jogot tartanak, a mennyiben részükfe a 
foglalás korábban eszközöltett volna és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tű
nik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árve
rés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
Beadni, A g y pedig „szóval bejelenteni el ne 
mulasszák. 

Kelt Kis Czell, 1901. évi aug. hó 24. 

VÉGH KALMAN, kbvhtó. 
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Az összes kiállításokon csakis ,)$ 
legelső díjjal kitüntetett és a | ^ 
legelőkelőbb orvosi szaktekin- & 
— — ^ — — — — — 
télyek által legtöbbs/.ör ajánlott 

Eszterházy-
cognacot 

t. vevőimnek figyelmébe 
ajánlom. 

—Németh Emil 
f ü s z er k e r e s k e d ő. 

Kis-Czell. 

Klein és Spitzer 
'; szarvasmarha kereskedők 

K I S - C Z E L L . * • -

Megvételre ajánlanak a t. uraságoknak és 
a u. é. gazdaközönségnek első reudll ki-

T fogástalán minőségű 

Erdélyi igás ökröket 
versenyképes árakon. 

Előjegyzéseket s levélbeli megren
deléseket elfogadnak 

Klein és Spitser 
kereskedők, K i s - C z e l l . 

Weisz Mór 
l a k a t ó s-á r u g y á r a 

D E V E C S E R . 

Ajánija saját gjártmányu és kitűnőnek el

ismert szállítható és falbarakható 

takarék tűzhelyeit 
versenyképes, mérsékelt árakon, kedvező 

fizetési feltételek mellett. — Czement, cze-

meutlapok, mennyezet, nád, valódi aszfalt 

tetőfed-lemezek, carbolinium, kőszén - és 

minden gazdasági czikkek nagy választék

ban a legjutányosabb árakon. 

Tessék árjegyzéket kérni . -

G Y O M O I I B E T E G E K N E K , 
a kik meghűlés.gyomorttilterhelés, élvezhetlen, nehezen emészthető, tulhideg, 
vagy meleg eledelek, vagy szabálytalan életmód folytán gyoroorb íjban. QyO. 
mdrkaUrirusnan, gyomorgjrcsban, gyomjrfájdalomba.i. mhaz emésztésben, 
vagy eluyalkásodásban szenvednek, a rég kipróbált, jó hatású e_.né.ezté»l ós 
vértiszti l i szert ajánljuk; mely áz 

I c V Uilrich Hubert-féle növény bor. 
Kitűnő gyógyerejünek talált növényekből-jó borral vegyítve készül, erő 

siti az ember gyomorszerveit, a nélkül, hogy gyomorhajtó szer lenne. Eltá
volítja a véredények zavarait, tisztítja a vért minden romlott, betegséget 
előidéző anyagoktól és hathatósan működik a< egészséges , vérképződésre. 

Ezen bornak kellő időben használata mellett minden jelenség.-mint fő 
fájás, felböföges, gyomorégés, melyek idült gyomorbajoknál leggyakrabban 
előfordulnak, már a kezdetleges használatnál megszűnnek. 

Szorulás kólikafájdalmak, szívverés, álmatl .nsag ezen növénybor hasz
nálata mellett, gyorsan megszűnnek. : " 

Halvány, aszott, kinézés, vérhiány a legtöbb esetben a hiányos vér 
képzésnek és roejbetegségnek a következményei, a melyeket a legbiztosab 
ban -gyógyít ez a növény bor, mely fokozza az étvágyat, elősegíti az emész 
tést, javítja a vérképzódést, a betegeknek uj erőt szerez, a mit számos el
ismerő és köszönő irat igazol 

I I 

A növénybor üvegenként 3 és 4 koronáért kapható a gyógyszertárak
ban Devccser,Körmenden, továbbá Zala-Égerszeg, Zala Szent Gróih, Vasvár, 
Nova, Pacsa, Keszthely, Sümeg, Jánosliáza. Kis Czell, Mura Szombat, Be 
latincz, Marczali, Tapolcza, Nagy Kanizsa, Letenye, Csáktornya, Perlak. 
Szombathely, Csáb Rendek, Jánosháza, Szent Gál. Zirez, Pápa, Lovász-Patona 
Szany, Beled, Sárvár, Csánj^ Nagy-Vázsony, Veszprém gyógyszertáraiban 

„ . - • >, — j , r . ^ 

Három, vagy esetleg több üveg növénjbort eredeti árban a i l . i t Magyarország 

BSl 

„tsiL 

bármely helyiségébe a deiecseri gyógysie . t i r is. 
Utánzatoktél óvakodnunk k e l l és c s a k U i l r i c h 

növény-bor kérendő. 
A* in nAvénv-botorc alkatré. te i Malag.bot 950. b o n u n 100 gHoarin 100 ma-Urbakenjeii 150. 
C< njeil 3.20. k.".niMiyÍ7.. Í'LBÍ-. li..]-nií_vr.kcr. Rinfiri kai PrÓ(tvV<"'.ér. .nií.l ét k;i t IIUI-R v Tik'̂ r á *~ 

Nyomatott a kiadó pVörtomarty'-könyvnyomda és hírlapkiadó vállalat" gyors sajtóján Dcvccserben, 1901.' 
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