
minden lehetőt. Ez a két fontos kérdés azon* 
bán még nincs jóváhagyva a felsőbbség által, 
de remélhető, hogy rövid időn belül ez is 
meg fog történni. _  —

Az orvos-kérdéssel behatóan foglalkozott 
az elnök, teljes beismerésben volt, hogy ez 
sürgősén- megoldandó, a panaszok nézete szé ̂  
rint oly nagy számban vannak, hogy erről 
kö'eteket lehetne írni, de hiszi és reméli, 
hogy jövő ilyenkor már a panaszok fehér 
holló számban fordulnak elő, A  nagyszámban 
megjelent közgyűlési kiküldöttek üdvözlése 
után a közgyűlést megnyitja.

Az ügyek előadója Vizkelethy Sándor 
igazgató volt, aki a tőle megszokott szakava- 
tottságával ismertette a napirenden levő tár
gyakat. A  közgyűlés az igazgatóság és fel- 
ügyelő-bizottság jelentését, nemkülönben az 
1910. évi zárszámadást, vagyonmérleget és 
eredmény számlát Nemsitz Lajos és Grasl 
Sándor kiküldöttek felszólalása után egyhan
gúlag elfogadta.

Grasl Sándor közgyűlési kiküldött azon 
óhaját, hogy a szanatóriumba küldött beteg 
tagok utazási költsége^ élőlegesen utaltassék 
ki, továbbá, hogy az igazgatósági ülések nyil
vánosak legyenek és végül, hogy a pénztári 
orvosok a baleset bejelentő lapon levő rova
tokat töltsék ki, az igazgató előadó által adott 
felvilágosításokat tudomásul vette, mire a köz
gyűlés Csehi László felszólalása után az 1912. 
évi költségvetést is egyhangúlag elfogadta.

Az igazgatóságnak a felesleg hóvafordi- 
tására vonatkozó javaslatát a közgyűlés szin
tén elfogadta.

Az elnök, minthogy egyéb tárgy nem volt, 
a kiküldöttek lelkes éljenzés közepette XU\2 
órakor' bezárta a közgyűlést.

1911. március 28.

R évfalu  nagygyfilése.
Tisztujitás. Belvizlevezetés. Önálló kerület. Póstai 

kézbesítés.

A  Révfalui Polgári Hármas Asztaltársa
ság szombaton tartotta évi közgyűlését a 
Schmikl féle vendéglőjében. A  polgárság a 
gyűlésen rendkívül nagy számban jelent meg.

Nagy Sándor kerületi képviselő, elnök, 
nyitotta meg az ülést. A z évi működésről 
Oláh Endre számolt be. A  szegény iskolás 
gyermekek felruházásáért a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter köszönetét mondott az 
asztaltársaságnak. Gyümölcsfa-oltványt eddig 
kiosztottak .3900 drb-ot. A  népkönyvtár az- 
iskolában megnyílt s Ujlaky Géza igazgató
nak fáradozásáért köszönetét szavaztak. —  
A  tagok száma a tavalyi 115-ről 225-re emel
kedett. A  farssngi mulatságokból 390 korona 
folyt be. A  madárvédelem ügyében megkere
sik a tanítói kart és madáretetők felállítására 
5 koronát szavaztak meg. Elhatározták még, 
hogy a Győrvármegyei Gazdasági Egyesületbe 
rendes tagul belépnek és az asztaltársaság 
képviseletével Oláh Endrét bízták meg.

Ezután a tisztujitás következett Pataki 
Imre választási elnök vezetése alatt. Nagy 
Sándor kijelentette, hogy az elnökséget ma
gas kora miatt tovább nem vállalja. Érdemei 
nek elismeréséül a közgyűlés Nagy Sándort 
diszelnökévé választotta. Elnök lett Tánczos 
Antal telekkönyyvezető. Társelnök Bihar Jenő 
kerületi képviselő. Titkár Oláh Endre, Jegyző 
Rikker János. Számvizsgálók Boros József, 
Hirmanh Béla és Márics Mjhály. Az egyes 
asztalok elnökei: Tóth Sándornál elnök Ma- 
rótby Nándor, alelnök Hirmann Béla; Nagy 
Józsefnél diszelnök László Mihály, elnök Pa- 
taky Imre, alelnők Szemethy Béla; a Schmikl I

Dunántúli, Hírlap

asztalnál elnök Holchammer István; a Beinér 
asztalnál elnök id. Téner. Károly, alelnök 
Holeczki Kálmán.

A  választások után Bihar Jenő kerületi 
képviselő beszélt. Ismertette Révfalu belvizei^ 
nek elvezetését, amit a város a szigetközt 
ármentesitő társulatra kiván hárítani, de egy
ben megengedi a társulatnak, hogy a révfalusi- 
akjól ezért külön járulékot szedjen. Ez ellen 
tiltakozó beadvány t intéznék a polgármesterhez, 
hogy Révfalura még külön terheket rójanak. 
Hasonlókép előterjesztést tesznek, hogy Rév
falu önálló választói kerületet képezzen. Mind 
a két beadványt Bihar Jenő, Sankovits Ber
talan plébános és Nagy Sándor Révfalu vá
rosrész képviselői Írták alá. Végül még az 
egyes asztalok összeírják a választói jogosult
sággal biró polgárok neveit, hogy a választói 
névjegyzék megállapításánál senki se marad
jon ki.

Szabó József tanár indítványára mozgal
mat indítanak, hogy Révfaluban kincstári 
postahivatal legyen,, állandó kézbesítőkkel. 
Ezzel a közgyűlés jréget ért.___  __

Színházi műsor.

K edd: Sasfiók. Kesztler pár föllépte. 
Szerda: Aranyember. Keszler pár föl'épte 
Csütörtök: Rómeó és Júlia. Kesztler pár

föllépte. ___
Péntek: Szegény ifjú története. Kesztler 

pár föllépte.
Szombat: A  bolond (Újdonság.)

—  Giesswein asztaltársaság Sopronban. 
A  soproni keresztény szociális egyletben ifj. 
Tobler János szervező titkár indítványára és 
Domonkos József alelnök támogatása mellett 
megalakult a Giesswein Sándor asztaltársa
ság. E  társaság célja a takarékosság fejlesz
tése s e célból heti betéteket gyűjtenek és 
ezeket karácsony előtt százalékkal együtt ki
osztják.

—  Hymon. Rainer Mihály városi számtiszt 
eljegyezte Füleky Mariska urleányt, Füleky 
Endre nyug. járásbiró leányát.

—  Győri helyettes állomásfőnők. Megírtuk,
hogy Szívós Lajos tatai állomásfőnököt Győrbe 
helyettes főnöknek kinevezték. Mint »Tata 
és Tóváros« lapban olvassuk, hogy Szívós a 
kinevezést nem fogadta- él.--------- --------------

— - Gyűlés Gyfirujvárolban. A  Győrujvárosi 
Polgári Asztaltársaság vasárnap tartotta évi 
közgyűlését Szolnoky János vendéglőjében. 
A  közgyűlésen Bihar Jenő elnökölt. Az évi 
jelentések után megejtették a tisztujítást, mely
nek eredménye a következő: Elnök Bihar 
Jenő, társelnökök Keszey Kálmán és Lukovits 
János, alelnökök Szemethy János és Lóránt 
Samu, Ügyészek dr. Szalay József és dr. 
Legény Béla, titkárok Erdély Ernő és Sümegi 
József, jegyzők Móritz Géza és ifj. Nagy 
Dezső, pénztárosok Szolnoky János és JÖrg 
Ferenc, ellenőrök Klabovszky Károly és Ká- 
linger Vendel, háznagyok Tolnay Lajos és 
Fügi Rezső, könyvtáros Alapi Kálmán, szám- 
vizsgálók Dilrich Béla elnök, Czigány Gyula 
és Farkas Ferenc, vigalmi bizottsági elnök 
Schutzbach Mihály, alelnek Híttner József. 
Megalakították még a választmányt és a vi
galmi bizottságot.

Bjhar Jenő elnök székfoglalójában han
goztatta, hogy nemcsak a köri élettel kell 
törődnünk, hanem a városrész ügyeivel is 
foglalkoznunk. A  jövőben erre is ki kelLter
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jeszteni működésünket. Sümegi józsef és Fe
kete Gyula ehhez helyeslöleg szólaltak föl éa 
fölpanaszolták Újváros elhagyatott voltát. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a városrész ügyeit 
állandó figyelemmel kiséri és mindent meg
tesz- Újváros fejlesztéséért. Ezzel a közgyűlés 
véget ért.

— Választások a győri reformátusoknál. 
A győri református egyházközségben tegnap 
tőjt^tték be az egyes tisztségeket. Főgond
nok lett dr. Szalacsy Lajos kir. tanácsos, gond
nok és pénztáros Rostetter János gyógysze
rész, presbyterek régiek Tóth Ferenc és Végh 
István, újak Kóczán Aladár tanár, Kecske- 
méthy Gyula járásbiró és Vas István főmér
nök; póttagok Varga. László, Csiky Lajos, 
Fazekas János, Fehér László és Dobay János.

— Györszigeti temetkezési egylet közgyűlése. 
Városunk egyik legrégibb humánus egyesü
lete a györszigeti temetkezési egylet tartotta 
tegnap évi közgyűlését. A gyűlésen Nagy Vik
tor plébános, kér. képv. elnökölt. A beterjesz
tett számadásokat elfogadták és a fölment- 
vényt megadták. A tisztujitás során ujból-a 
régi tisztikart választották meg. Uj tagok let
tek a választmányban Vető Károly és Szikra 
Ferenc. A számvizsgáló-bizottság tagjaiul pe
dig kiküldettek Effinger Károly, Wacha János 
és Bejczy Ferenc.

— Személyszállítás a Dunán. A Duna gőz
hajózási társaság személyszállító gőzösei már
cius 29 én indulnak meg Budapestről Bécs 
felé és április i-étől kezdve már Bécsből Buda
pestre is közlekednek. Természetesen egyide
jűleg indul meg a győri forgálom is.

— Egészségtelen a szinház. Mezei Béla 
színigazgató á  vasárnap délutáni előadás után 
nem szellőztette ki a színházat, miért is oly 
bűzös levegő volt az esti előadáson,, hogy az 
szinte elviselhetetlen volt. Az ügyéletes orvos 
utasítására feljelentés tétetett Mezei ellen.

— Gyújtogatás Szabadhegyen. Pintér József 
és Csehi Mari szabadhegyi lakosok Imre és 
Ferenc nevű, továbbá Halász József és Gesz- 
tonyi Teréz szabadhegyi lakosok János nevű 
fiát többször rajtaérték, hogy gyufával játsza
doztak és szalmát gyújtogattak, miért is a 
szülők ellen megtették a följelentést. A föl
jelentést Németh Ferencné tette. Pintér Jó
zsef és felesége ezért alapos bosszút állottak 
Némethnén, a konyhájában úgy agyba főbe 
verték, hogy Hidvéghy István ezredorvos 
súlyos testi sértést állapított meg rajta. Az 
eljárás megindult.

■ —  Speciális áruraktárfüggönyök és 
drapériák, ágy* és asztalterítőkből, csipke, 
tttli, vászon, plüche, szövetek és posztókból. 
Egész lakások és intézetek igények szerint 
legelőnyösebben betendezhetők Singer Mór 
W. Özv. és Fia cégnél Győrött, Dr. Kovács 
Pál-utca 1. (előbb Tejfeles-utca 1.) Fióküzlet: 
Baross-ut 15. sz., Győri Első Takarékpénztár 
uj épülete mellett.

— Védekezzünk a drágaság ellen. Általános 
panasz, hogy a nagyközönséget minden ol
dalról sújtja a nagy drágaság. Hírlapok jelen
tése szerint ugyanis a fehérnemű cikkek és a 
tavaszi szövetek szintén megdrágultak. Berger 
Simon divatáru cég biztosította magát-és a 
legkitűnőbb minőségű fehérneműket és szö
veteket a régi jutányos árért adja és igy ab
ban a. kéllemes helyzetben van, hogy az ősz- 
szes áruit a legjutányosabb árért hozza for
galomba.

A m. t. hölgyközönség ennek folytán 
Győr egyik legmegbízhatóbb üzletében sze
rezheti be szövet-, selyem-, vászon-, chiffon- 
és kész fehérnemű szükségletét. A cég ajánlja 
a m. t. vásárló hölgyközönségnek a tavaszi 
kosztüm-kelme és selyem újdonságait, azokat 
vásárlási kötelezettség nélkül örömmel be
mutatja látogatóinak, megtekintésük nagyon 
ajánlaLos,^mertJjasonló^gazdsg_választék_még 
nem volt.


