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látogatott gyűlés a beállandó közmöbÖB- 
ségnek első jele. A tisztviselőkön kivül 
alig jelent meg 25 ember. — “ Ugyan
csak szombaton, 22-én lesz a mosony- 
szolnoki jegyző-választás.

— A huspiaoz Újvárosban. Csütörtökön ér
kezett meg a belügyminiszter leirata a Táros
hoz, melyben utasítja a vezetőséget, hogy ha
ladéktalanul hajtsa yégre az első közgyűlési 
határozatot, a melynek értelmében a huspiaoz 
Újvárosba helyeztetik ki, Ez a leirat végre 
véget vetett a sok huza-vonának a huspiaoz 
kérdésében és meghozta egyúttal a örömöt az 
újvárosiaknak, kik annak idején annyira for
szírozták, hogy a huspiácz kihelyeztessék az 
ő városrészükbe.

— A győri kerékpár-egylet közgyűlése czirnű
tudósításunkban véletlenségből azt irtuk, hogy 
az uj versenypálya a győri kerékpár-egylet 
tulajdona. Kijelentjük, hogy mint már emlí
tettük is, az uj versenypálya a két győri egy
let együttes munkájának érdeme lesz.

— Nyulvadászat puska nélkül. A moaony- 
megyei lébeny-szt.-mikló’si uradalom vállal
kozó szellemű felügyelője, tek. Rimltr Lajos,

—i— e hó 12-én. ritká én neveietesvadátzatotrea- 
dezett nyulakra, — de puska nélkül! Az ura
dalom meosér' kerületében ugyanis a nyulak 
terjedelmes félkörökben kifeszitett hálókba 
hajtatták és elevenen fogattak el, mintegy 200 
db. Az igy fogságba került vadak élő és vá
logatott példányait azután mindjárt hombár- 
alakú nagy faládákba rakták ; ezek pedig bel
iül kisebb, — egy-egy nyulra számított, — re
keszekre voltak beosztva, és jókora utazásra be
rendezve. Mert e nyulakat egyenesen Franosia- 
országba szállítják, hol tudvalevőleg már ki
pusztultak, vagy egészen elcsenevésstek. Az 
érdekes vadászatban idegen vendég urak is 

------- szép számmal vettek részt. ___ - __
— Agyonütötte a beomló kút. L ip ay  Géza 

- koronczói birtokán kutat fúrtak. Már nyolcs
méter mélyre értek a munkások a homokos 
talajban a nélkül, hogy az oldalakat deszka- 
burkolat által biztosították volna a beomlás 
ellen. Maga Lippay is figyelmeztette a vállal
kozót a veszedelemre, a szükséges deszka- és 

■ fa anyagot is felajánlotta, de a vállalkozó nem 
tartotta veszedelmesnek a helyzetet. Mikor a 

- ____ kút mélyítését is megkezdték már. egyi ̂ m un
kás kiállott a dologbólHkt emberhalál lesz, 
mondogatta, a vis eláztatja a homokot és be 
fog szakadni a fal. Úgy is történt. Az omlás 
pillanatában hárman voltak a mélyben. Egyi
ket meghajolt, dolgozó helyzetben találta az 
omlás, egészen eltemette. A másik egyenesen 
állván osak nyakig került föld alá, feje kívül 
maradt, a harmadik legelőbb észre vette a ve- 

—szedőimet, felfelé ugrott s igy csak derékig 
került föld alá. Magát kiszabadította, azután 
társát ásta ki. Egyiknek sem történt baja.

-—-— Harmadik társukat-osak—mások-segitségével 
tudták kiásni, de már csak holtan. Nyakát, 
karjait, lábait összetörte, a leomló homok. A 
szerencsétlen Szabó Lajos gyirmóthi lakost, 
felbonozolták. A hivatalos vizsgálat van hi
vatva, hogy kiderítse, váljon terhel-e valakit 
felelősség e megrendítő esetért.

— A kananokok virilis joga. Több helyütt 
az országban megtörtént, hogy a tényleges ka
nonokokat nem vették föl a virilisták jegyzékébe 
azon indokolással, hogy a káptalani tagok fek- 
vőségei nem magántulajdonok. Most az egri' 

■ kanonokok haseuló ügyében elvi döntést ho- 
zott a közigazgatási bíróság. A döntvényt dr.

DunAntAll Hírlap

Wekerle Sándor mint elnök irta alá. Az érde
kes döntvény lényegesebb részét' szószerint 
közöljük: „Tekintve, hogy a legtöbb adót 
fizetők névjegyzéke az 1886 XXII. t. e. 33. §. 2. 
bekezdése szerint az adákimutatds alapján állít
tat ik össze s igy az a községi lakóa, kinek 
adókimutatással igazolható egyenes állami 
adója a kellő mértéket eléri, ha nincs is a 
község területén fekvő vagyona, a községi 
képviselőtestületben virilis tagságra igényt tart
hat: a nevezett kanonokok, kik kétségbevon- 
hatatlanul egri lakosok, és a bemutatott adó- 
főkönyvi kivonat szerint saját személyükben és 
nevük alatt fizetik azon ingatlanok után kive
tett állami adót, mely ingatlanokra életfogytig 
tartó haszonélvezeti joggal birnak, Eger vá
ros legtöbb adót fiizetők névjegyzékéből ki nem 
zárhatók csupán a miatt, hogy az említett in
gatlanok^ a káptalani uradalom tulajdonát ké-

— Tűz — jég. A győrszigeti korcsolyázó
egylet legutóbb tartott választmányi ülésén 
az Ottani tűzoltó-egyletnek 50 frtot szava
zott meg,

— Meghivát. A győri csizmadia temetke
zési-egylet folyó 1898. évi január 20-dikán 
délelőtt 9 'órakor a katholikus legényegylet 
helyiségében közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
1. Elnöki jelentés. 2. Pénztári jelentés, 3. 
Számvizsgálók jelentése és részükre a föl
mentvény megadása. 4. Az uj alapszabályok 
életbeléptetése. 5. Egyéb indítványok.

— Lopás. Klein Mór győrujvárosi lakos 
kamaráját a napokban ismeretlen tettesek 
feltörték és abból á két kocsisnak holmiját 
ládáétól elvitték. Az ellopott holmi értéke 
50 frt.

— A győri kalh. taniló-internáiusra adakoz
tak : Sohadl József városi főszámvevő 5 frt.

pezik.
— Tanári kör. Németh Antal dr. kir. tan. 

főigazgató egy középiskolai tanári kört óhajt 
létesíteni, melynek ozélja Volna a közős hivatás
ban működő tanárok munkálkodását egysé
gessé tenni. Az egyes intézetek tanáraitól 
függ most, hogy a szépért, jóért lelkesülő 
főigazgatót tervének kivitelében- támogassák.

— A vasárnapi munkaszQnet érdekében. A 
soproni kereskedelmi testület tagjai elhatároz
ták, hogy üzleteiket a folyó évtől kezdve 
vasárnaponként már délelőtt 10 órakor be
zárják. A grémium tagjainak elhatározását 
magukévá tették olyan kereskedők is, a kik 
annak körén kívül állanak; és már a múlt 
vasárnapon lehetett tapasztalni, hogy a 
soproni kereskedők */10 része bezárta az 
üzletét délelőtt 10 órakor. Az egyöntetűség 
érdekében azonban azt reményű a grémium, 
hogy a megindított mozgalomhoz ezután 
mindenki csatlakozni fog és bezárják üzletei
ket vasárnap délelőtt 10 órakor. így Írja a 
„Sopron.0 Bár a soproni kereskedők példáját 
követnék a győriek is!

— Szellemidézés. A spiritizmus egyre hódit, 
már a nép körében falukon is vannak erős 
médiumai. Lovászpatonán egy asszony, egy 
lány és egy fiú űzik erősen a triangulum és 
asztalkopogtatás által a szellemidézést. „Való
ságos proczeszsziókban vonul a nép a szellem- 
idézőkhöz és megholtjaik felől tudakozódik 
és nyer a kedves szülémtől megnyugtató fele
leteket. A szellem erősen hangsúly ózza, hogy 
ővele Jézus és Mária vannak, hogy a kopog
tatást, tánczoltatást angyalok végzik s igy 
követelheti, hogy higyjenek benne a jelen
levők. Bátorítja híveit, hogy ne adjanak 
azokra a roszsZándéku (P) híresztelésekre, 
mintha Ő a gonosz lélek volna, vagy annak 
segítségével működnék. Jó lesz.a hivő népet 
visszatartani e veszedelmes foglalkozástól és 
felvilágosítani, hogy a gonosz szellem már 
sokakat tőrbe csalt és hitét megrontotta.

— Bábaképző-tanfolyamSzombathelyen.A 
legközelebbi magyar-német nyelvű tanfo
lyamra szóló beiratások mározius 1-től 10-ig 
eszközöltetnek. A felvételre szükséges kel
lékek: 20 és 40 év közötti életkor, irni, ol
vasni tudás. A tanfolyamban 12 hallgató 
40—40 frtnyi államsegélyben részesülhet, a 
kik ezt elnyerni óhajtják, a~m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumhoz czimzett 
keresztlevél, (esketési) erkölcsi, szegénységi 
és orvosi bizonyitványnyal ellátott bélyeg
mentes folyamodványokat január végéig dr, 
Reismann Adolf igazgató-tanárhoz Szombat
helyen, küldjék be. v

• ArSchliohter Lajos építőmester által meg- 
ajánlott tiz ezer téglának az V, kimutatás
ban fölvett és most pénzben kifejezett értéke
140 frt. =  145 frt. ___

XL. kimutatás volt . . 2817 frt 10 kr. 
XLI. kimutatás . . . 145 frt — , „ 

Összesen: 2962 frt 10 kr.
ŐTmffma X é lm á m  i .  Ic. H u lla r  J i m t  «. Ic. 

•lUafr. píuUm.
— Köszönetnyilvánítás. A győri munkás-egy

let javára a következő jótevők adományoztak: 
Kulcsár Mihály családja 2 frt, Tüske Éva 1 
frt, Fazekas György 1 frt, Weíl Fülöp 2 frt, 
Singer Ignácz 1 frt 10 kr., Szakái Julosa 1 
frt, Stern Sámuel 1 frt, ifj Stern Adolf 2 frt, 
ifrausz Géza 50 kr., Neumann Lipót 50 kr., 
Kuster Béla 50 kr., Singer Illés 50 kr., Her- 
kovits Lajos 50 kr., Berger József 1 frt, Özv. 
Zajovits Ferenozné 1 frt, özv. Horváth Pé- 
terné 60 kr; mely kegyes adományokért há
lás köszönetét mond a győri munkás-egylet 
elnöksége.

— Kenczegyár Győrött. Ismét egy uj gyár 
létesül Győrött, kenczegyár. A nádfonó-gyár 
mellett levő üres helyen építik föl, s az épí
téshez rövid idő alatt hozzáfognak úgy, hogy 
a gyár április közepére el is készül.

— Első leányklházasitail Egylet mint szövetkezet, 
1897. deczember havában 739 jutalékrész lett beírva 
és nászjutalékok fejében 15242 frt 80 kr fizettetett- 
ki. 1897. január ho 1-től deczember lió 31-éig a beirt 
összes jutalékrészek számra 230,010 frt 40 kr. Az in
tézet fennállása óta nászjárulékok fejében 2,410,768 
frt 91 kr lett kifizetve.
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