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Ás egyesület vagyona az 1896. deos. 31-én 
a következő to lt: Marsdék a múlt évről 
821 frt 76 kr., ss eszközölt gyűjtés 80 frt 
összesen 861 frt 76 kr. — Kisdia 108 frt 
95 kr. Maradt 742 frt 81 kr. — A pénstárt 
felülvizsgálták Bogdán J. és Poseh Yinoxe 
tagok, ■ mindent rendben találtak.

Megemlíti a titkári jelentés, bőgj as katb. 
egyesületek millenáris kongresszusán a gy5ri 
sít; Vinoze egyesületet Schlegel Péter el- 
nök képviselte. Máxa Ferenci eltávozásával 
pénstámokká a jul. 6-án tartott vál. ü'ésen 
Zechmeister Andor választatott meg.

A titkári jelentés után Schlegel Péter elnök 
tiszttársainak közreműködésükért köszönetét 
mondván, saját és tiszttársai nevében lekö
szönt és felhívja a közgyűlést új tisztviselők 
választására^

Dr. Bálits Antal a tagok nevében megkö
szöni a tisztikar én választmány buzgó mű
ködését és úgy találja, hogy jobb kezekre 
ügyeit nem bizhatja as egyesület; indítvány ózza 
tehát, hogy a régieket újra megválasszák. Mire 
a közgyűlés egyhangúlag újra megválasztotta 
•  régi tisztikart.

Üdvös eszmecsere fejlődött az egyesület 
mikénti terjesztését illetőleg, melyhez hozzá 
szóltak Bogddny, Schlegel, Varga Miklós,
Szalag.---- Fölmerült a kérdés, nem volna-e
kívánatos másodtitkárt választani ? A közgyűlés 
e dolgot a választmányra bizta.

Ezek után Schlegel elnök az egyesületre 
Isten- áldását kérvén, á gyűlést bezárta.

A györ-njYárosi katb. kor megalakulása.
Az újvárosi polgárok régi óhajtása végre 

valósággá lett. E hó 2-án megalakult a győr- 
ujvárosi kath. kör, mely a belvárosival szoros 
összefüggésben lévén, annak fiókköre.

Beidl Alajos, a győri katb. kör elnöke 
hívta egybe az alakuló-gyűlést, melyen körül
belül 120-an jelelitek meg az újvárosi pol
gárok közül. Szép számmal voltak képviselve 
az anyakör tagjai is.

Miután Beidl Alajos elnök lendületes be
széddel üdvözölte a megjelenteket, áttértek 
az alapszabályok megvitatására. A szabályok 
minden egyes pontját elfogadták olyformán, 
amint azokat a győri kath. kör január hó 
24-én tartott közgyűlésében megállapította. 
A fiókkörnek belügyeiben teljes önállósága 
van, épp azért külön tisztikart is választ. A 
fiókkörnek csak alapító- és rendes. tagjai 
vannak. Az alapitó tagok 10 frtot fizetnek 
egyszer és mindenkorra, a rendes tagsági dij 
1 frt 20 kr évenkint. A fiókkör közgyűléseit 
az anyakőr elnöke vezeti, kinek jogában áll 
a  választmányi üléseken is megjelenni és ott 
olnökölni. —- így a közős vezetés és szellem 
biztosítása mellett érvényre jut a belügyek- 
ben való önállóság.

Ezek után megválasztották a fiókkör ideig
lenes tisztikarát. Közfelkiáltással megválasz
tattak :

Elnök: Hilbert Károly. Aleluök: Potfai 
József. Titkár: NySgér Lajos, II. titkár: Piánk 
János. Ügyész: Béne Noé. Pénztáros: Kántor 
György. Háznagy: Lukovits János. Könyv
táros: Molnár János.

Titkos szavazással választmányi tagok let
tek : Csönget Ferencz, Horváth Ignácz, Horváth 
Lajos plébános, Jungi György, Klokkner 
Mátyás, László Ferencz, Molnár István, Nuss-

baumer Vendel, PuntigdM Rezső. Bontanék 
Ferencz, Szabi József sütő, Szagala ■ János..

Számvizsgáló-bizottság tagjai: Fügt Rezső, 
Hader Ferencz, Schmid Ede,

H Í R E K
— Apponyi —  vőlegény. Apponyi Albert gróf, 

a nemzeti párt vesére házasodik. Nőül veszi 
Menedorf Klotild grófnőt Béosből. Az eljegy
zés szombaton ment végbe Bécsben. Apponyi 
gróf menyasszonya a bécsi arisztokráoziában 
nagy szerepet játszott. Beczézett nevén 
Cloclonak nevezik s 30 éves. A grófnőnek 
műsxeretetét igen dicsérik; gyakran vett 
részt a bécsi arisztokraták által rendezett 
műkedvelői előadásokon, legutóbb azon nagy
szabású jótékonysági műkedvelői estélyen, 
mellet a miniszterelnökség palotájában tar
tottak, régebben pedig a Metternich herozegnő 
által a Sohvrarzenberg herozegi palotában 
rendezett estélyen. A grófnő édes ftnyja 
Alexandria» grófnő 1857-ben Mensdorff gróf 
osztrák külügyminiszterhez ment nőül, a kit 
később Dietrichstein berczegi rangra emeltek. 
A menyasszony testvérei közül az egyik Dietrjcb- 
stein-Mensdorff herczeg, a király . szárnyse
géde, a másik Mensdorff Albert gróf követ- 
ségi titkár a pótervári nagykövetségnél. 
Apponyi gróf Bécsböl levélben felkérte Gilnther 
Antal dr. fővárosi ügyvédet, as ismert jog
tudóst és publiczistát, hogy eljegyzését Mens
dorff Klotild grófnővel kihirdetés végett kö
zölje a budapesti Kálvin-téri állami anya
könyvvezető hivatallal. Güntlier dr. teljesí
tette a vőlegény kérelmét s keddtől kezdve 
tizennégy napig Apponyi AP ért gróf eljegy
zése is kint függ* az anyakönyvvezetŐ hir
detési tábláján, a szokott formában: — 
Apponyi Albert orsz. képviselő, született 
Béosben 1846. május 29-én; atyja: Apponyi 
György gróf; anyja: néhai gróf Apponyi 
Győrgyné, szül. Stáray Júlia grófné; — el
jegyezte magának Mensdorff Klotild grófnőt, 
született: 1867. deczember 23-án; atyja: 
néhai Mensdorff-Pouilly gróf, később nikols- 
burgi herczeg Dietriohstein Sándor; anyja: 
herozeg Dietriohstein Sándorné,- szül. Diet- 
richstein-Proskau grófnő. Az egybekelés 
február 2?-én lesz.

—  Lamborg-estély. Lamborg híres bécsi 
ének- és zongora-humorista fog febr. 8-án a 
Lloyd nagytermében előadást tartani. Lamborg 
már megfordult hazánk több városában, igy 
Budapesten, Temesváron, Pozsonyban, Kani
zsán, Péosett, Fiúméban, Tatán. Előadásaival 
mindenütt nagy sikert aratott. Hírneve után 
ítélve a győrieknek is kellemes estét fog 
szerezni.

— Katholikus olvasókör Kapuvárott.
Folyó hó 2-dikán mondotta ki Kapuvár 
vallásos polgársága azon ’határozatát, 
miszerint a kor szükségleteit és más 
községek példáját követve katholikus ol
vasókört fog megalakítani, és pedig a 
város terjedelme miatt két helyiségben, 
a felső és alsó városrészen. A népgyülés- 
nek különös érdeket kölcsönzött a kerü
let szeretve tisztelt képviselője Molnár 
János apátplebánoBuak váratlan meg
jelenése, ki rövid szabad idejét fel
használva, a déli vonattal Schlegel ka
nonok társaságában Kapuvárrá érkezett.

Már a garthai templomnál megállitották a 
képviselő ur kocsiját az isteniszolgálat
ról kijövő polgárok, s őt lelkesen üdvö
zölték. Azalatt K apuvárott as iskola
helyiség zsúfolva megtelt érdeklődő 
közönséggel, kiknek Molnár apátur a 
katholikus olvasókör szükségességéről, 
ózdijairól és eszközeiről felvilágosító és 
buzdító előadást tartott. Ennek hatása 
alatt Németh János plébános indítványára 
egyhangúlag kimondották, hogy a kath. 
kört felállítják; elrendelték a tagok össze
írását 8 az alakuló gyűlést f. hó 14-ére 
határozták. A - minden izében néppárti 
polgárságot szeretett képviselőjének meg
jelenése lelkes örömre és ovácziókra ra
gadta, mely még inkább fokozódott, mi
kor az magát első tagnak évi tizforint 
járulékkal beíratta, s megígérte, hogy a 
kapuváriakat még többször meglátoga- 
tandja. A képviselő ur az esti vonattal 
visszautazott Budapestre.

— Halálozás. Részvéttel vettük a követ
kező gyászjelentést: Alulírottak a maguk, 
valamint az összes rokonság nevében is fáj
dalomtól megtört szívvel jelentik a forrón 
szeretett tógornő, illetve nagynénjök özv. 
halasi Nagy Károlyné szül. Fischbach Anná
nak folyó évi jatiuár hó 31-ón délután 2 óra
kor, életének 76-ik évében, végelgyengülés 
következtében, a halotti szentségek többszöri 
ájatos fölvétele után történt gyászos elhuny
tat. A boldogultnak földi maradványa február 
2-án d. u. 4 órakor fog a rom. kath. vallás ’ 
szertartásai szerint a siili-sárkányi családi 
sírboltba vitetni és ott a boldog feltámadás 
reményében nyugalomra tétetni. As engesz
telő szentmise-áldozat pedig február hó 3-án 
reggel 8 órakor fog a szili-sárkányt templom
ban az egek Urának bemutattatni. Szili-Sár
kány, 1897. január hó 31-ón. Áldás és béke 
hamvaira 1 Nirnsee Lajos, itj. Nirnsee Ferencz, 
Szemethy Béláné szül. Nirnsee Anna, Nirnsee 
Janka, Nirnsee Károly, Nirnsee Erzsi, Nirnsee 
Vilma, Jankovits Józsefné szül. Nirnsee Hona, 
az elhunyt unokaöososei és húgai. Ösv. Lern- 
dorfer Edéné szül. Horváth Erzsébet, Schlich
ter Lajosné szül. Horváth Eleonóra, Ott Tiva- 
darné szül, Horváth Irma, Fügi Rezsőné szül. 
Horváth Janka, Horváth Jóssá, az elhunyt 
unokahugai. Idb, Nirnsee Ferenoz, as el
hunyt sógora.

*  Szép látvány. Gyertyaszentelő-Boldogasz- 
szony napján szép látványban gyönyörködtünk 
mi győriek. Este Öt óra tájban a nyugati ég
bolt szép alkonypirban égett, ugyanekkor a 
keleti égbolton teljes szivárvány tűnt elő, mely
ben majdnem óráig gyönyörködhettünk.

—  Megkegyelmezés. Bosner volt mösony-szt.- 
jánosi jegyző közpénzeket sikkasztott. Midőn 
& hatóság felderítette Rosner viselt dolgait, 
egyszersmind vizsgálatot rendeltek el Grabner 
Pál biró és Lang István községi pénztáros 
ellen. Bosnert a bíróság 3 évi börtönre Ítélte. 
Grabnert ós Lángot, bár a jegyző által oko
zott kárt megtérítették és becsületességük
ről, ártatlanságukról nemcsak Szt.-János köz
ség lakói, hanem az egész megye meg volt 
győződve, a kúria pénzbüntetésen kívül 6 havi 
börtönre is elítélte. Az elítéltek folyamodtak 
kegyelemért, de folyamodványuk visszautasit- 
tatott. Erre aztán az egész község, a megye,


