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•zölte. Pogány elfoglalván ai alispáni «léket 
szokása elleBére meglehetős »átfolyó prog- 
rámmbeszédet mondott.

Visszatekint ac elmúlt 7 negyed esztendőre, 
mely alatt, mint h. alispán működött és mai 
megválasztását annak tulajdonította, hogy mint 
helyettes, kitűnően végeste dolgát. (Perese 
ast szándékosan kifelejtette, hogy másokkal 
megértették, hogy ne pályázzanak.) A jövöre 
nézve a régit fogja szem előtt tartani. Néni 
tekint politikai pártállásra (risum teneatisl); 
igazságos és méltányos lesz (pl. az árva* 
széki elnökválasztásnál); híve a felekezeti 
jogok megvédésének (ha protestánsokról van 
ezó); ha eszközei néha erőszakosaknak lát
szanak is, azért csak a nép javát czélozzák 
{disznó-bírság). — A főispánt kéri, hogy to
vábbra is ajándékozza meg föltótien bizal
mával (hogy a megyét úgy, mint eddig, kor- 
látlan hatalommal kormányozhaasa). A köz- 
ségek vagyonával való- sáfárkodást a legszi
gorúbban fogja ellenőrizni. (Ezt helyesen 
teszi. Különösen az egyik járásban keltbe el 
a  tisztogatás.) — Szóval Pogány minden jót 
Ígért. Felemlitette beszédében, hogya sziget
köziek részére kosárfonó-tanítókat kért és 
kapott a kormánytól. A kosárfonás mester- 
aége majd_9egit a-nyomorult nép-helyzetén.

Következett ezután két közigazgatási bi
zottsági tagnak választása.

A szavazatszedő-bizottság elnöke lett SStér 
Ágost dr., tagjai: Eckhardt Ferenci és Gallasz 
Rezső. Beadtak 93 szavazatot. Megválasstat- 
ták Hahnenkamp Sándor dr. 64 és Puchtinger 
József 60 szavazattal.

Az állandó választmányba beválasztották 
Puchtinger Józsefet; a nevelésügyibe Kiss 
Gáspárt; közegészségügyibe Batthyány László 
grófot.

Ezzel a választások Végetértek.
A főispánnak, mint megyebizottsági tag

nak inditványára, az érdemekben megőszült 
Fröhlich Tófor rajkai főbírónak, ki 51 év óta

hogy kötelességének meg fog felelni Széchenyi 
Miklós. Üdvözöljük mi is ez uj állásában.

—  A z  újvárosi iskolaépítés ügye úgy lát
szik már a komoly megvalósulás utján halad. 
Az önk. testület nagyválasatmánya elhatározta, 
hogy a régi kórház épületének telkén akarja 
megépitteni az újvárosi iskolát. Esen csélból 
már beadta kérelmét a városhoz, az épületet 
becsár szerint 22000 írton kéri a testület. A 
februárusi közgyűlésen tárgyalás alá kerül ez 
az ügy. Azt hisszük, hogy a törvényhatóság 
nem fog nehézséget gördíteni ebben a kér
désben a testület komály^törekvóse elé. Az 
iskola megépítését a közérdek sürgőssen kí
vánja. Dr. Angyal Armand a testület elnöke

van közszolgálatban, nyugdíjképpen teljés a kórházépület megvétele ügyében nem elő
fizetését adták. gedett meg a kérvény benyújtásával, hanem

Délután 1 órakor az ülést félbeszakították 
és 3 órakor folytatták.

A fertőmenti szőlőket rekonstruálja.
Végül arra'fog törekedni, hogy a megye 

nyerje vissza régi jóhirnevót, melyet négy 
év óta elvesztett. (Pogány ugyanis négy év 
éta van Mosouy megyében, Úgy látszik ő maga 
is beismeri, hogy azóta van a megyének 
veszett hire.)

íme Pogány beszédje-kellő kommentárral 
kisérve. Ezután átvette a főispántól a megye 
pecsétjét és letette az esküt.

Következett az árvaszéki elnök-választás. 
Ketten folyamodtak Leszkovits Ferencz és 
Mencze1 Géza ülnökök. Mindukettő-jóravaló, 
ügybuzgó hivatalnok, csakhogy Leszkovits 
jóval régebben szolgálja a megyét. Róla 
mondotta dr. SStér Ágost, -a liberálispárt 
egyik főemberere: v Leszkovits Ferencz leg
szorgalmasabb hivatalnoka a megyének; 
minden hivatalnoknak van restáncziája, sok
nak nagycsomó, (alighanem erek között v.an 
Menczel is), csupán Leszkovits-nak sohasem 
volt és most sincs restáncziája.“

E s mindezek duezára a kijelölő-bizottság 
Menczelt. az első, Leszkovitsot a második he-

' Csend lesz tehát Mosony megy ében, már t. 
i. osak a gyülésterembon. A megyebizottsági 
tagok nagy részének minden kedve elment 
a gyűlések látogatásától. Odajárni most már 
csak azoknak való, kik Pogánynyal minden
ben egy gyékényen árulnak, akár kényszer
ből, akár kegyelem-morzsáért.
—A~megyének külső csendje Pogánynakjörió 
viselkedésétől függ. Őszintén kívánjuk a bé
két Mosonymegyének, de ismervén Pogány 
természetét — nem hiszünk benne. Pogány 
nemesi elŐneveire vonatkozó okmányokat is
rendben találta a miniszter. Ily rendben, le
gyen a megye és az ő szénája is.

iyen kandidálta. Azt ié hallottuk, a hivatal
nokoknak és jegyzőknek ki volt adva: Mén- 
czelre kell szavazni. Folyt a korteskedés is, 
még pedig egy magasrangu egyházi férfiú 
nevével is. És miért P — Azért, mert^Lesz- 
kovitsnak volt erkölcsi bátorsága Pogányayal 
együtt a helyettes alispáni állásra folyamodni 
Ezért kellett most lakolnia uz igazságos és 
méltányos Pogánytól. Még az ellenzék egy 
része is cserben hagyta Leszkovitsot, ki az ő 
unszolásukra lépett fel Pogánynyal szemben. 
A z ellenzék e részének, eljárására nem találunk

H Í R E K
—  Egyházi hírek. Gr óh Ferencz békés- 

gyulai plébános, a győri egyházmegye terü
letén levő majki czimzetes. prépostságot 
nyerte el. "  — "7--------------------

Dr, Burányi János prépost-kanonokot a 
győri theologiai lyceum pro direktorává, dr. 
Zalka Lászlót a győri szentszéknél a házas
sági kötelék és szerzetesi fogadalom védőjévé, 
dr. Bedy Vinczét pedig a.szentszék ügyészévé 
és a szegények ügyvédjévé nevezte' ki a me
gyés püspök uröéxciája.

Beszszer Mihály gesztesi adminisztrátor a 
gróf'Eszterházy Móricz Miklós kegyurasiga 
alatt álló hokoili plébániát nyerte el.

A  bécsi Pazmaneum uj Igazgatója. A

a napokban dr. Mohi Antal, Dr. Giesswein 
Siadotfi Eitner Károlyt dr. D(áky Zsigmond 
ésTScáo^í József nagyv—tagokból álló küldött
séget vezetett a főispánhoz és a polgármester
hez, hogy az ügy lebonyolittását elősegítse.

—  A  honvédelmi miniszter körrendeleté a 
napokban érkezett városunkhoz, melyben az 
1898. évre megállapítja azon térítési összege
ket, melyeket a katonai és honvédkincstár 
a legénység élelmezéséért az egyes városok- 
b a n é sá lta lá b an a  vidékenfizef. Győrött ez 
a megtérítési összeg 21 krt tesz ki.

—  B aky—Ertl-féle párbaj. Csütörtökön dé
lelőtt volt esen. annak idején aagy port fel- 
Vert párbaj ügyben a végtárgyalás. A párbajra 
Érti Gyula sértő nyilatkozata szolgálta
tott alkalmat. A lövöldében .végbement pisz
toly-párbajnak komolyabb következménye 
egyik félre nézve sem lett, a mennyiben mind
kettő-sértetlen maradt. Bakynak, mint ügyvéd
nek védőre nem volt szüksége. Érti Gyulát 
Perl József ügyvéd védte, inig a vádhatóságot 
Polgári Yiktor dr. alflgyész képviselte. A tör
vényszék 3—3 napi államfogház-bünletést 
szabott 5  vádlottakra, a miben ők meg is

győri közönség bizonyára igen jól emlékszik 
még arra a rokonszenves fiatal papra, ^8 ®'88- János.
Széchenyi Miklós grófé», kit négy év előtt — A  györ-nádorvárosi árvaleányház

nyugodtak, de az Ügyész fellébezett.
—  Iskolaszék-választád. Révfaluban e hó 

16-án volt az iskolaszékválasztó-gyülés. A 
szavazás- eredménye némileg meglepő volt, 
a mennyiben több uj név került ki gr ölté
sén az urnából. Az iskolaszék tagjai lettek: 
Kukorelli Márton, Anafal János, Fridrich 
János, Nagy Sándor, Polgár Bertalan, Bara
nyai Ferencz, Bencze Béla, Nagy János, 
"Bárány József, Láng Sándor^ Holler József

mint
Yaszary Kolos herczegprimás vitt el magával 
Budapestre magántitkára], Széchenyi gróf 
ezen-jdő alatt a kánonjogból s szigorló vizs
gálatok kiállásával doktori rangot szerzett ma
gának a budapesti tudomány-egyetemen. Az 
irodalmi téren is működött elismerésre mél
tatott nagyobb munkájával, mely a papi kong- 
rua nehéz kérdésének megoldásával foglalko- 
zik. Több nevezetes alkalommal a szószéken

•elég megbélyegzli kifejezést. így történt azután, 
hogy a beadott 114 szavazatból 

Menczel 76, Leszkovits 36 szavazatot 
kapott. íme az érdem jutalma! Ilyen 
igazságos Pogány alispán I 

Megválasztattak ezután : 
árvaszéki ülnökké : Milller László ; 
szolgabiróvá: Hegyi Miklós; 
árvaszéki jegyzővé : Antoni Róbert; 

’rajkai' főszolgabíróvá: Sotéjr Ferencz; 
másod aljegyzővé: Dezasse János gróf.

"^Mindnyájan egyhangúlag.

is megbizonyitotta, hogy az ige hirdetésében 
is megállja helyét, bátran kimeri mondani az 
igazat. Időközben az Erdődy grófi család áltál 
alapított és adományozott javadalmai jzáki 
apátságét nyerte meg. A napokban pedig más 
magasabb kitüntetésben részesült: a bécsi 
Pazmaneum igazgatójává nevezte ki a biboros 
herczegprimás a súlyos betegségben szenvedő 
Czibulka Nándor helyébe, Nem könnyű fela
dat sőt igen is nagy felelőséggel járó állás az, 
melyet a herczegprimás bizalmából magára 
válóit a fiatal gróf. Szeretjük azonban hinni,

már emlitettük — teljesen uj épületszárnynyal 
bővül, mely oly magános nők otthonául van 
szánva, kik esetleg kisebb jövedelműkkel nyu
godt életet kívánnak folytatni, hasonló sorsú 
nők társaságában. Az épitkezés^költségeinek 
födözéseire az intézet igazgatósága hálásan 
vesz, és regisztrál bármely adományt, mely 
a nemes csélra hozzá befolyik. Ezúttal a szent 
család lÍ8ZteletértJiI,-N.-C,timen- hn**í~hakM.- 
dött 30 (harminca) forintért mond hálás kö
szönetét, a jó Isten áldását kívánva viszon
zásul. ,

-^BaláloJtás. Pfohl Emil számvevő hadnagy, 
a katonai szolgálati érem tulajdonosa, f. évi 
jan.; 20-án meghalt, temetése ma d. u. 2 óra
kor lesz. — Leitgeb Sebestyén, a sz.-Benedek- 
rend tagja, nyugalmazott tanár, aranymisés 
áldozó pap f. évi január 16-án meghalt. — 
Bognár Józsefné f. évi január 19-én meghalt, 
temetése nagy részvét mellett jan. 21-én ment 
végbe. ö .  v. f. uk.


