
A la p i ló  t a g o k .

Apátfalvi alesperesi kér. az egri megyében. 
Balassa Gábor, szombathelyi püspök, f  
Bartakovics Béla, egri érsek.
Bende Imre, kalocsai tanulmányi felügyelő. 
Bezerédy Miklós, vál. makári püspök, vesz

prémi kanonok, v. t.
Brestyenszky Béla, tihanyi apát. +
Burg Károly, jószágigazgató Fóthon. 
Csajághy Sándor, Csanádi püspök.
Czapják János, lakocsai pleb. pécsi megy. 

10 Gr. Cziráky János, a pesti főtörv. sz. elnöke. 
D a n i e l i k  János ,  egri kanonok, v. t. 
Delinger János, nagyváradi kanonok, f  
Durguth József, esztergami kanonok. 
Eszterházy Marianna grófnő.
Eszterházy Miklós gr., v. b. titk. tanácsos. 
Fábry Ignácz, kassai püspök.
Faigei Pál, boczonádi pl. egri megyében. 
Farkas Ferencz, sz. fehérvári n. prépost. 
Farkas Imre, székesfehérvári püspök.

80 Fejérváry Amália, közbirtokosnő Hevesben.
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Ferenczy József, egri kanonok.
Fogarassy Mihály, vál. szkodári püspök. 
Galcsik János, kassai kanonok, f  
Girk György, adrasi püspök, kalocsai nagy

prépost,
Gyárfás Miklós, károlyfehérvári kanonok. 
Györfy László, nváradi 1. szert, kanonok. 
Haller Ferencz gr, „ „ ,, „
Hám János, szathmári püspök.
Holló Mihály, fóthi pleb. váczi megyében. 

30 Hollók Imre, rozsnyói kanonok.
Hosszú Márton, veszprémi kanonok. 
Juranics László, pécsi nagyprépost, f  
Károlyi György, gróf.
Károlyi István, gróf, elnök.
Kedves István, károlyfehérvári kanonok. 
Kézdi-orbai kerület Erdélyben.
Kollárcsik István, rozsnyói püspök. 
Kopácsy József, herczeg prímás, f  
Kovács György, őri szent-péteri plébános, 

szombathelyi megyében.
40 Kovács Ignácz, nagyölvedí pleb, eszter

gami czimz. kanonok.
Kovács Mátyás, egri kanonok.
Kovács Miklós, erdélyi püspök.
Kunszt József, kalocsai érsek.
Külley János, veszprémi nagyprépost, f  
Laszkalner Antal, veszprémi kanonok.
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Lelovics János,'vizlendvai káplán, szombat
hely! megyében,

Lévay Sándor, egri nagy-prépost.
LIpthay András, esztergám! kanonok, pesti 

papnoveld, igazgató, v. t.
Lonovies József, püspök,

50 larezibányí Lőrincz, főtör?, széki ülnök, 
Mariássy Gábor, egri kanonok.
Marki Ignácz, veszprémi kanonok. 
Markovics Antal, ez, kanonok, vaskuli plé

bános, kalocsai megyében,
Molnár Péter, nváradí latin szert, kanonok, 

defareezeni pL
Nádasdy Ferencz, gróf, kalocsai érsek, f  
Ocsovszky János, felsö-semptei alesp. az 

esztergommegyei n. szombati kér, 
Ordódy Tódor, drégelypalánki plébános és 

alesperest esztergami megyéb, 
Palugyay Imre, nyitraí püspök.
Pogány Béla, ez. püsp. pozsonyi nprépost. 

60 Háduly János, károlyfehórvári kanonok. 
Reseta János, nyugalm. egyetemi tanár. v. t, 
Riehter Alajos, jászéi prépost 
Rímely Mihály, sz. márioni főapát. 
Roskoványí Ágoston, váczi püspök,
Sámuel Alajos, ez, prépost.
Schehovícs Ferencz, egri kanonok. 
Scitovszky János, herezeg-primás.
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Síposs György, doroszlói pl. kalocsai m. 
Stipula József, egri kanonok.

70 Szalay Imre, veszprémi kanonok, f
Szalkay, előbb alsó-hont! alesperesí kerü

let, esztergám! megyében.
Szaníszló Ferencz, nváradí lat. sz. püspök. 
Szmodiss János, veszprémi nagyprépost. 
Szűcs István, veszprémi kanonok.
Tornor János, veszprémi kanonok, f  
Tölgyesy István, szölgyéni pl, eszterg. m, 
Váczi káptalan.
N. Váradi latin szertartásu káptalan. 
Veszprémi Pál, károlyfehérvári kanonok. 

80 Viber József, esztergami kanonok, nagy- 
szomb. érsekhelyettes.

Villax Ferdinánd, zirczi apát.
Wenkheim László, báró,
Zichy Ipoly, gróf, váczi kanonok.


