
eusztus 1. PunSusLttOl H lrjap

• thetik. s ugyanott a közszemlére kitétel 
*!V »Utt * névjegyek ellen felszólalásai- 
ífi«ór»l, ▼W "fásban beadhatják.
^Ljattal a* országos kath. dnkorm. szer- 

gyüléshc, ». gyŐrbelyátósi kath. válasZ- 
ükréisérŐI küldendő Világi képviselő meg- 
rilssitásí» határidőül / .  évi augusztus hó 

& #M‘k napját, a győrbelvárosi kath. 
duói finiakola 4*ik Osztályú termébe ^zzilk
I* (meiy napokon délelőtti' 9 órától 12-ig 
^ délutáni 2 órától 5-ig a szavazás ai ötös* 
biaottaág előtt nyilvánosan és személyesen 
történik. Erre aa időre és helyre a nóvjegy- 
¡unékben felvett kath. választókat tisztelet-
tilmeghívjnk

Győrött, 1807. julius hó 28-én.
t t  Összáré- s a választást vezető-bizottság 

nevében
ltohl Antal, X)r. Sffimtth K á ro ly ,

Mi. «tol®. i b|i. jegyiS. •
KompromiíMum. Még mielőtt kiütött volna 

i tslajáonképeni parlamenti háború —• meg- 
¡„jnit.fr » békealkudozások. — Úgy látszik 
lan is ▼sietni a békéből. Az ellenzéki pár
tok tagjai és kormány egyezkednek a 16. 
§. fölött. — A kormány által ajánlott szöveg 
Wr aemmivel sem jobb a réginél és csak 
épen a" neve, hogy-megváltoztatták—-  azért 
u ellenzéki pártok mégis lemondanak az 
obitmkozióról, bár kijelentették, Tiogy 16. 
paragrafust az uj szövegezésben sem fogják 
tiagsiávazni. — Szóval a mindkét oldalon 
¿hajtott béke meg lesz. Az ellenzék annál 
kénségesebben köti meg a parlamenti békét, 
mert a ozukorprémiumra vonatkozó javaslat

nál töfvényugy-semlehetetVaugusztus else
jére — és igy e tekintetben az ellenzék 
nksre teljes. A kormány pedig őrül, hogy 
ai indenmityt és a provizóriumot idejében

-gondol
kodva mi azt hisszük, hogy a béketárgyalá- 
wksikerének_ egyik főrugója a — vakáezió.

Hég egysuer a gyűri piaczról.
Tégre npegsokalták a panaszt a városhá- 

tia is ¡ kezdik belátni, hogy piacai rendtar- 
táz szükséges. Kezdenek ébredezni mély 
¿Imáikból. i-llitŐlag a tanács már készülődik, 
bogy a legközelebbi közgyűlés elé késs ja- 
twisttel' léphessen.

Mindenesetre dicséretes dolog a tanáoB 
iparkodása. Biznánk is az eredményben, ha 
sem éppen a tanács lett volna mindig a 
•¿nyeső, amely a régóta hallható panaszokra 

-mit-iem adott^sőt-apanaszok-megszünteté- 
•óvel irányuló törekvéseknek is útját vágta.

Csak egy esetet hozunk föl. Tavai tör
tént, hogy a rendőrlegénység terjedelmes és 
“kpoton megokolt kérelmet terjesztett a rendör- 
ffoapitányhos az iránt, hogy a rendőrök fáé- 
■ájúkntk és családtagjaiknak tiltassék el a 
pWMo&on árulással foglalkozni. Erre a kére-

- lemre -okot -  egy rendőr-őrmester_felesége
••olgáltatott a. ki a piaczon többször hivat- 
kotott az őt rendreutasitó rendőr előtt arra
°ly az ő férje rendőrőrmester- stb.
A rsndŐrlegénység önérzetes, i  s  szolgálat
bekében tett kérelmét a főkapitány a tanács* 

r* tette át azzal, hogy a tanáos tegyen 
javaslatot a közgyűlés előtt ily irányban.
; 8es és mi lett erre a végzés? Az, hogy 
J®!1 alapon a tanáos nem tehet javaslatot, 
,*"*® » rendőr-kapitány saját.hatáskörében 
‘atéiksdjék, a hogyan tud. Ea elég furcsa 

•¿zése a dolognak. Ezt legkevésbé vár

tük a tanácstól, a kinek éppen úgy köteles
ségé a rendőrségi szolgálatot minél megbíz
hatóbbá tenni, mint a főkapitánynak.

És ka tavai Jogi alapon* nem tehetett 
ilyen javaslatot, hogyan fogja az idén meg
tenni P Mert a piaczi rend, meg a rendőrségi 
szolgálat érdekében is. kívánatos, és szüksé
ges, hogy végre-valahára és is meglegyen.

Ha egyszer a tanácsnak eltökélt szándéka 
rendét teremteni a piaczokon, akkor min
den tekintetben és alaposan csinálja azt.

Félszeg rendszabályokkal nem érhetjük be.
Éppen ezért egy más körülményre is föl

hívjuk a tanáos figyelmét.
Nem-tudjukphogy=kinek-a—hatásköréhez^ 

tartozik a piaozi kihágások fölött ítélkezni. 
Azt azonban észrevettük mar többször, hogy 
a kihágásokat még ismétlődés esetén is na
gyon enyhén büntetik. Maguk a megbírsá
golt kofák kiabálják a piaczon : „Lefizetem 
az 50 krt, aztán punktum-“ Kein egyszer 
hallottuk ezt. Sőt tanúi voltunk annak is, a 
m ikor'i kofa a rendőrnek vágta ezt oda. 
Hát ez mutat semmikép kellő szigorra.

Miért nem alkalmazzák a büntetéseket kö
vetkezetesen. A többször büntetett egyének- 
től pedig vonják meg az árulásí**jogot.

így lehet csak rendet csinálni. Elvárjuk 
a tanáostól, hogy végre-valahára komolyan 
akar tenni.

Újvárosnak igaza van.

A györ-ujvárosiak örvendeznek, m it a 
belügyminiszter igazat adott nekik. Övék a 
húspiaca.

Vajúdik a piaczrendezós Győrváfosábanr 
Hamarjában kellett a segítség. A tanács, 
bizottság és főkapitány össze-visssa kapkod
tak. A kapkodással oly bhtiost teremtettek a 
győri piaozon,

Ennyiben áll most a dolog.
De mit szól hozzá a város közönsége
Az újvárosiak azt mondják: jól van.
A többi városrész pedig nincsen megelé

gedve. — És én sem vagyok .kibékülve az 
ilyetén határozattal.

Annyi bizonyos, hogy a húspiaca mid he
lyén nem maradhat. Igaza van a miniszter
nek, midőn a dísztelen sátrakról és ibegfer- 
tőzött levegőről beszél. Arany János és. 
Deák Ferencz nem szolgálták reá, hogy az ő 
nevükre keresztelt szép forgalmú utcsákst 
disztelenftsük el :-

A város közönségének óriás része már régen 
nyilyánltottftjyélemény ét a hüspiaoz dolgában.

Kerüljön a Duna mellül Ott lesz a legjobb 
helye.

Fölfordult filág.
(A. É.) Készül a világ össze-visBza keve- - 

redni. Azok a kereskedelmi politikai viszo
nyok, a melyeken a  mai gazdasági rendszer 
alapul, még annak az időnek a maradvá
nyai, melyben még nem élesedtek ki annyira 
a termelési ágak egymáshoz való viszonyai, 
melyben az államok gazdasági konkurren-
nziája- még ~nem fol^tatott-egy m ásnak-saját-__
területén olyan elkeseredett herczot.

Azóta megváltoztak a viszonyok, a rég 
keretek tarthatatlanokká lettek, a termelési 
ágak és termelő államok torssalkódnak, s 
mindenki érzi, hogy uj keretekre van szük
ség,-uj megállapodások kellenek, újonnan 
kell Szabályozni az államoknak egymáshoz 
valóviszonyátr

Hajdanában, a mi még nem is volt olyan.-' 
rég, leszólták a gazdát, ha csak .arra gon
dolt is, hogy az 6 termelése is megérdemli 

Tingy a«t nem rendezésnek, az állam kormányának gondoskodását, hallani
sem akartak arról, “hogy a saját vámterület 
tünkön úrrá teszik a magunk termelését. Meg-

hanem összezavarásnak tartotta minden- pol
gári ésszel gondolkodó ember. Ekkor történt
a húspiacénak Újvárosba való helyezése is,

A piacznak ezt az összezavarását helyben
hagyta á  belügyminiszter.

Midőn már a bölcs zavarodás megtörtént, á 
főkapitány ébredezni kezdett és a közgyűlés 
határozatát hekubának tekintvén, egyszerűen 
nem hajtotta végre.

Sokan azt mondják, hogy helyesen tette.
Én azt mondom, hogy nem tette helyesen, 

egyszerűen azért, mert ő köteles a közgyűlés 
határozatát respektálni és végrehajtani.

De hagyjuk ezt.
Szóval összezavarták és szétdobálták a 

piaczot.—A gazdaasszony ok-halálra rémül
tek a bölcs határozathozatal fölött. Hogy 
a bevásárlásokat a kellő időre elvégez
hessék, először turista kurzusra kellett 
volna menniük. Kosszá Össze is dugták 
fejecskéiket és szép levelet írtak a város
atyákhoz, hogy határozzanak másképen. A 

)- főkapitány, mint afféle lpvagias ember, az 
S , asízonyok pártján állott. ^

így történt azután, hogy a közgyűlés régi 
határozatát bÖlcseség nélkül valónak jelen- 
tette ki és kimondotta,hogy maradjon min
den a régiben. .

Az újvárosiak azonban kimondották, hogy 
az Ő szájukból nem jő hol hideg, höl meleg, 
hanem maradnak az első szó mellett. Kekik 
kell Á húspiaca. Elzónástak B udapestre^ 
miniszterhez, a. ki azután nekik adott igazat.

A főkapitánynak most a. duplán helyben
hagyott közgyűlési határozatot végre kell haj
tani. Vagy a miniszter szava is csak hekuba?

kötötte a monaehia a legőrültebb kereske
delmi szerződéseket nyűgöt, kelet, dél és 
észak felé egyaránt, s most ennek a keserű 
gyümölcseit olyan nagyon megérettük, hogy . 
már ugyanazok, akik akkoriban a gazda 
panaszát szerénytelenségünk s megokplat- 
tannak tartották, ma az első segítségnek, 
melyet a gazda az államtól megkövetelhet, 
a vámvédelmet állítják s maguk követelik a 
vámtarifa agrárius revízióját.

A magyar Szabadelvű párt politikusai, a 
kik között még maguk a gazdák is köteles
ségüknek tartották igazmondó gazdatársaik 
ellen szavazni, a hol azok agrár érdekeket
hangoztattak, ma maguk is belátják, hogy a 
mai vámvédelem nem védi a mezőgazdasá
got, s annál kevésbbé biztosítja fejlődését. 
Tisza István könyvet irt az agrárpolitikáról 
és ^sornyi hibája közül .is kivilágít az, hogy 
már Tisza is szükségesnek tartja a vámtarifa 
revízióját, Legújabban Roszner Ervin báró, 
Mármarosmegye főispánja nyilatkozik meg 
ebben az irányban s egy újabban megjelent 
értekezésében egyenesen fölhívja a külön
böző árnyalatú agráriusokat, hogy készítsék 
elő és teremtsék meg közös erővel, váll
vetve az agrárvédő vámokat s ezáltal jövőre 
függetlenítsék a monarchiában a gazdasági 
termékek árképzŐdését a külföldi verseny 
ellen.

Mindez természetesen nem ezektől az urak
tól származott, hanem a Magyar Gazdaszö
vetségtől, és az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesülettől, mely ebben a kérdésben már


