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Előszó

Kötetünkben Győr városának első világháborús éveiből (az első kötetben az
1914 és 1916 közötti időszakról) gyűjtöttünk össze levéltári forrásokat. A háború a város történetében egy közel fél évszázados fejlődési, átalakulási szakasz
megtorpanásának tekinthető;1 így annak ellenére, hogy a várost a harcok közvetlenül nem érintették, hatásai megkérdőjelezhetetlenek. Az első világháború a
kortársak és az utókor számára is valamiféle váltást, cezúrát jelentett. Sokan tekintik a „hosszú tizenkilencedik század” lezárásának, a boldog békeévek befejező mozzanatának. Eric Hobsbawm az említett „hosszú tizenkilencedik század”
kifejezés analógiájára az első világháborúval kezdődő és 1990-nel záruló időszakot nevezi a „szélsőségek korának”. Hans Ulrich Wehler az első totális háborúnak tartja, amelyben a mozgósítás már nemcsak a bevonult katonákra, hanem
az egész lakosságra is vonatkozott. A háború közvetlen és közvetett hatásai alól
senki nem húzhatta ki magát. Wolfgang J. Mommsen a polgári korszak végének
kezdeteként tekint az eseménysorra. Széles körben elterjedt továbbá George F.
Kennan 1979-es kifejezése, mely a század alapkatasztrófájaként értelmezi a „nagy
háborút”. A két utóbbi kifejezés – „alapkatasztrófa” és „a polgári korszak vége” –
sok szempontból azonos jelentéssel bír a polgárság növekedésének, fejlődésének megtorpanása szempontjából.2
Győrt 1914 és 1918 között a világháború – ahogyan az ország területének jelentős részét – közvetlenül nem érintette. A világégés hátországra gyakoA város dualizmus kori fejlődésével kapcsolatban lásd a „Győr. A modellváltó város 1867-1918” című
forráskötetet, ami Győr Megyei Jogú Város Levéltárának gondozásában jelent meg 2011-ben. A kötet jelen mű előzményeként is értékelhető.
2 Szabó Dániel: Az első világháború. Budapest Osiris Kiadó, 2009. 17.
1
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rolt hatását azonban ez a háborút megelőző évtizedekben még gazdaságilag
prosperáló város sem kerülhette el. Kötetünkben mindenekelőtt erre összpontosítottunk. A forrásfeltárás és válogatás legfontosabb szempontjai a következők voltak: a háború városra és a helyi társadalomra gyakorolt hatásait igyekeztünk szemléltetni, döntően azokon a területeken, ahol közvetlenül kitapintható
volt. Ennek megfelelően a helyi közélet, a szociális helyzet alakulása, a rászorulók támogatása, a hadifoglyok és menekültek ellátása, a város gazdálkodása és a
helyi ipar kerültek középpontba.
A kötet nyolc tematikus fejezetbe rendezi a válogatott forrásokat, az
egyes fejezeteken belül időrendi sorrend érvényesül. A szemelvények válogatásánál törekedtünk arra, hogy a közreadott szövegek lehetőleg átfogó képet adjanak a város háborús éveiről, reprezentálják a legfőbb változásokat, kihívásokat és az azokra adott válaszokat. A dokumentumokat kizárólag Győr Megyei
Jogú Város Levéltárának iratanyagából válogattuk össze. A kötet összeállításakor három forrásbázist vettünk alapul. Először a város közigazgatási bizottságának dokumentumait. Ezeket sajátos egységük és véleményünk szerinti összefoglaló jellegük okán külön fejezetben közöljük. A további tematikus fejezetekben pedig Győr város közgyűlési jegyzőkönyvei és Győr Thj. város ügyviteli
iratai kerülnek napirendre.
A források közlésénél minden esetben a szöveghűséget tartottuk szem
előtt; a szövegben javításokat és kiegészítéseket csak olyan esetekben alkalmaztunk, amikor a mai helyesírástól lényegesen eltérő írásmód érvényesült. Ennek
megfelelően a forrásokat igyekeztünk változatlanul vagy minimális helyesírási
átigazítással közölni. Ide tartozott például a cz egyszerűsítése (c), az igekötők
mai helyesírása megkívánja az egybeírását stb. A dokumentumok közlésénél a
következő szerkezeti szempontok betartására törekedtünk: minden forrás elején elsőként a dokumentum száma, keletkezésének időpontja található, ezt kö-

18

Bevezető

veti a közreadott dokumentum pontos levéltári jelzete, majd pedig maga a szöveghűen közölt forrás.
A tematikus fejezetek szerkesztése esetén törekedtünk valamiféle fontossági sorrend felállítására, ami természetesen szubjektív szerkesztői meglátást
takar. Elképzelhető lenne a fejezetek eltérő sorrendjének összeállítása, illetve az
általunk megállapítottaktól eltérő fejezetek megalkotása, vagy akár teljesen különböző források közreadása is. A fejezetek összeállítása azért is önkényes,
mert egyes dokumentumok és az általuk felvetett problémák nem kizárólag egy
tematikus egységhez kapcsolódhatnak. Például a városi munkásság súlyosbodó
életkörülményei vagy a gyárakat sújtó munkaerőhiány szemelvényei több alkalommal is helyet kaphatnának, több fejezetbe is beilleszthetők lennének.
Elsőként összefoglaló jellegük miatt szükségesnek tartottuk a közigazgatási bizottság jelentéseit közreadni, majd az országos és helyi politika legfontosabb változásaira történő reflexiókat közöltük. Ide kapcsolódott például a
háború kitörése, Wennes Jenő közel egy évtizedes polgármesterségének vége
vagy IV. Károly magyar király megkoronázása. Az ezt követő fejezetekben a
háború hátországra gyakorolt legfontosabb következményeit vettük sorba. A
szociális viszonyok alakulása, a segélyezés és az egészségügy, majd pedig a totális háborúval járó, korábban ismeretlen jelenségek (hadifoglyok és menekültek
tömeges megjelenése) következtek. Az ezekbe a fejezetekbe válogatott források
elsősorban a társadalmi helyzet változásait igyekeznek illusztrálni, miként váltak
egyre súlyosabbá a megélhetési nehézségek, hogyan látta el a város a nélkülözők (hadirokkantak, menekültek) megsegítését, miközben saját alkalmazottainak is egyre nehezebb feltételek között kellett talpon maradnia. A VII. és VIII.
fejezetekben a város gazdálkodása és a korábbi évtizedekben megerősödött
gyáripar alakulása zárja a kötetet.
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Az első fejezet a város közigazgatási bizottságának vonatkozó iratait
tartalmazza, a háború kitörésének hónapjától 1916 novemberéig. A közigazgatási bizottság az 1876. évi VI. tc. óta fontos testületét képezte a törvényhatóságnak. Feladata az önkormányzat és a területén létesült állami szervek együttműködésének koordinálása volt. A testület élén a főispán állt, tagjai az állami
szakigazgatási szervek helyi vezetői, a törvényhatóság főbb tisztviselői és a törvényhatósági bizottság tíz delegátusa voltak.
A közigazgatási bizottság iratanyagának közreadásakor törekedtünk valamennyi hónap polgármesteri, főkapitányi és tiszti főorvosi jelentését bemutatni. A tárgyidőszak folyamán négy alkalommal hiányzott valamely dokumentum. 1914 júliusában és 1914 augusztusában nem tudtuk bemutatni a tiszti főorvosi jelentéseket. 1916 októberében a főkapitány jelentését illetően mutatkozott hiány, míg 1916 novemberében a polgármesteri jelentés közreadását kellett
elhagynunk. A rendszeres bizottsági jelentések ugyanazt a tematikát követik.
Véleményünk szerint a szöveges információkkal és adatokkal ellátott iratanyagok szemléltetik, hogy milyen statisztikailag is kimutatható változások következtek be a háború első két évében. A közreadott források segédletként is szolgálhatnak további társadalomtörténeti kutatásokhoz, köszönhetően annak,
hogy pontos képet nyújtanak többek között a halálozások, öngyilkosságok vagy
a bűnelkövetések minőségi és számszerű alakulásáról. Ezeken kívül további, a
társadalomtörténet szempontjából releváns információk is találhatók a most
először közölt iratanyagban. Természetesen a polgármesteri, tiszti főorvosi és
főkapitányi jelentések önállóan is értelmezhető, tanulságos olvasmányok.
A második fejezetben az országos és helyi politika jelentősebb eseményeit emeltük ki, elsősorban a közgyűlési jegyzőkönyvek és Győr törvényhatósági jogú város ügyviteli iratai alapján. 1914 júniusa és 1916 decembere között
főbb eseményként rögzítettük a háború kitörését, a város életében jelentős sze-
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repet betöltő polgármester halálát és az új király koronázását. Ezek mellett további meghatározó események és azok városi reflexiói kaptak helyet.
A III. fejezet forrásai a város szociális viszonyait és társadalmi feszültségeit illusztrálják. A közgyűlési jegyzőkönyvek és az ügyviteli iratok alapján feltárulnak azok a nehézségek, melyekkel a városban élőknek a hátországi lét
mindennapjai során szembe kellett nézniük. A közreadott dokumentumokkal
láthatóvá válik, hogy az ország hogyan szembesült leghamarabb a háborús gazdálkodás kihívásaival. A válogatott dokumentumok rámutatnak a városi hivatalnokok bérének alakulására, jövedelmeik elértéktelenedésére. Ez a folyamat
magában rejtette a társadalmi feszültségek lehetőségét, amennyiben a város
nem tudott már olyan egzisztenciát biztosítani alkalmazottainak, mint például a
Győrben működő üzemek saját dolgozóiknak. Több forrás is ehhez a folyamathoz kapcsolódik. Az utolsó közreadott beadvány pedig a győri munkásság
képviselőinek tiltakozását mutatja a közellátás visszásságai és a megélhetési nehézségek miatt.
A IV. fejezet a szociális gondoskodás, a segélyezés és az egészségügy
főbb forrásait adja közre. A város ebben a két évben kénytelen volt megtapasztalni, hogy egyre nagyobb tömegek segítését kell megoldainia. Ebben élen járt a
városi Segítő Iroda, Éberth Géza tanácsos vezetésével, aki munkájának köszönhetően országos ismertségre tett szert. A források révén is előtérbe kerül a rokkantak támogatása, melyhez kapcsolódóan a vizsgált időszakban elkezdődött az
ún. Rokkantak kertvárosának megalapozása. Ezen kívül a város és a városi elit
szociális érzékenységére mutat példát a Lederer testvérek bőkezű adományozása vagy a helyi árvák gyámolításának intézményesítése.
Az V. fejezet dokumentumai elsősorban az üzemek munkaerőhiánya
miatt fokozottan jelen lévő hadifoglyokhoz kapcsolódnak. A hadifoglyok megjelenése a hátországban a tömegháború közvetlen következményeként értelmezhető. A válogatott levéltári dokumentumok segítségével az került előtérbe,
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hogy a városba telepített több száz hadifogoly miként járult hozzá a termelés
fenntartásához – még ha a munkájuk egyes források szerint kívánni valót is hagyott maga után. Ugyanakkor a foglyok tömeges jelenléte újabb kihívásokkal
terhelte meg a várost, amennyiben ellátásukban részt kellett vállalni.
A VI. fejezetben közöltük a Győrt is elérő menekülthullámok legfontosabbnak vélt dokumentumait. Az első világháború többek között a menekültek
ügyében is újat hozott. A tömeges menekülés, a szülőföld és az otthon elhagyásának kényszere – tíz- és százezres nagyságrendben – nem volt jellemzője a korábbi háborúknak. A menekülés élménye és az ellátás kihívása nem kizárólag
magukat a menekülőket érintette, hanem az összecsapások által nem sújtott, a
frontvonalaktól távol eső hátországot, valamint a hadviselésben egyébként is
megterhelt állami bürokráciát. Győr két jelentősebb menekülő „csoport” ellátásáról gondoskodott a háború első két évében. 1914 őszétől – változó számban
– szinte folyamatosan jelen voltak a városban az Osztrák-Magyar Monarchia
keleti területeiről, Galícia és Bukovina felől érkező menekültek. 1916 szeptemberében pedig az erdélyi román betörés következtében megjelentek az erdélyi
menekültek. A két menekülthullám ellátásában mind az állam, mind pedig a város részéről más és más elvek érvényesültek. A galíciaiakkal szemben tartózkodás, nem ritkán ellenszenv volt kitapintható, míg az erdélyi menekültekkel kapcsolatban érzékelhetően nagyobb szimpátia jellemezte a várost.
A VII. és a VIII. fejezetben egymással szorosan összefüggő források
olvashatók. A VII. fejezet Győr háborús gazdálkodásának legfontosabb dokumentumait tartalmazza. Többek között a hadikölcsönök, a hadi állapottal kapcsolatos többletkiadások és a katonai elszállásolások városra nehezedő terhei
jelennek meg. Az ide sorolt dokumentumok természetesen szorosan összefüggnek a korábbi fejezetekkel. A VIII. fejezetben pedig Győr és az ipari létesítmények kapcsolata jelenik meg, minden esetben a háború függvényében.
Ebben a fejezetben található az egyetlen olyan forrás, amely nem 1914 és 1916
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között keletkezett. A győri ipari és hajózási csatorna építési leírása (1915 és
1916) egy 1919-ben keletkezett napló részlete. A két év munkálatainak szakmai
jellegű, ám a nagyközönség számára is érthető összefoglalását érdemesnek tartottuk közreadni.
A kötetben publikált forrásokkal természetesen nem tudtunk minden
részletre kiterjedő összképet adni Győr első világháborús éveiről. Meglátásunk
szerint ilyen képet összeállítani lehetetlen. További események, adatok és szemelvények is idézhetők lettek volna, olyan egyéb mozaik kockák, melyek tovább árnyalhatnák azt, hogyan is élte meg a város a világháború első két és fél
évét. Bízunk abban, hogy munkánk segédletként szolgálhat nemcsak a helytörténeti kutatásokhoz, hanem társadalomtörténeti vagy mentalitástörténeti munkákhoz is.
A kötet folytatását a levéltár munkatársai 2017 évben tervezik.
Borbély Tamás János
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Polgármesteri jelentések a közigazgatási bizottság részére 1914

1914 JÚLIUS
1. forrás

(1914. augusztus 10.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1340 szám
pm. 1914
Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk múlt hóban nem tartott közgyűlést; július hó utolsó
napjáig különösebb mozzanat nem fordult elő.
A július hó 28-án elrendelt általános mozgósítás folytán megapadt személyzet fokozott
erőmegfeszítéssel látja el a folyó ügyeket, s a sürgősebb ügyek elintézésében érezhető
fennakadás nem történt. A mozgósítás akadálytalan lebonyolítása és a közigazgatás zavartalan menetének biztosítása végett felsőbb utasításra az összes szabadságon levő
tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat hivatalaikba visszarendeltem. A mozgósítás
fontosabb mozzanatairól, amelyek a fuvarok kiállítását, a katonaság elhelyezését, élelmezését és a hátramaradott családtagok segélyezését illetik, a jövő hónapi jelentésemben fogok beszámolni.
A múlt havi közbiztonsági állapotokról szóló rendőrfőkapitányi jelentést tisztelettel
beterjesztem.
Győrött, 1914. aug. 10.

Wennes Jenő
polgármesterhely.
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2. forrás
(1914. augusztus 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
9193 szám
ki 1914
Méltóságos m. kir. Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!
Az 1914. július havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben
terjesztem be: Bejelentetett 41 lopási eset, 6 vagyon elleni, 9 az emberi élet és testi épség elleni, 10 egyéb bűntett és vétség.
Kideríttetett 49, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 17. Előállíttatott 14 gyanúsított.
Feljelentetett hatóság és közrend elleni kihágás 5, közbiztonság elleni 109, közrend és
közszemérem elleni 170, közegészség és testi épség elleni 103, tulajdon elleni 7, mezőrendőri 20, ipari 2, halászati 2, állategészségügyi 6, útrendőri 10, vasárnapi munkaszünet elleni 3, egyéb 5.
Öngyilkosság 1 esetben fordult elő, kórházba szállítás 4 esetben vált szükségessé.
A közigazgatási fogdában az elmúlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 56 férfi
és 8 nő, akik közül toloncoltatott 3 férfi és 2 nő.
A rendőrkapitányság júliusban 173 drb. munka,- és 46 drb. cselédkönyvet állított ki.
Győr, 1914. augusztus hó 3.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány
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1914 AUGUSZTUS
3. forrás

(1914. szeptember 14.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1517szám
pm. 1914
Tek. Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk a múlt hóban nem tartott közgyűlést; aug. hó végéig különösebb mozzanat nem fordult elő.
A hadi állapot folytán megapadt személyzet a folyó ügyeket fokozott erőmegfeszítéssel, de teljes rendben látja el. A mozgósítás lebonyolítása városunkban példás volt; a
bevonultak családjainak az 1882. XXI. kgy. alapján való segélyezése folyamatban van.
A közbiztonsági állapotokról szóló jelentést csatolom.
Győrött, 1914. szeptember 14.

Wennes Jenő
polgármester
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4. forrás
(1914. szeptember 7.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitánysága.
10355 szám
ki 1914
Méltóságos Udvari Tanácsos Polgármester Úr!
Az 1914. évi augusztus havi állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 63 lopási eset, 32 vagyon elleni, 18 az emberi élet és testi épség elleni, 21
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 110 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás
alatt álló maradt 24. Előállíttatott 19 gyanúsított. Bejelentett kár 10466 korona, megkerült kár 9678 korona. Feljelentetett hatóság és közrend elleni kihágás 38, közbiztonság
elleni 99, közcsend és közszemérem elleni 35, közegészség és testi épség elleni 8, tulajdon elleni 22, mezőrendőri 25, ipari 4, halászati 9, egyéb kihágás 69.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, kórházba szállítás 5.
A közigazgatási fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 73 férfi és
12 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 14 férfi és 3 nő.
A rendőrkapitányság augusztus havában 129 darab munkakönyvet és 92 darab cselédkönyvet adott ki.
Győr, 1914. szeptember 7.

Angyal Armand
kir. tanácsos főkapitány.

***

30

Polgármesteri jelentések a közigazgatási bizottság részére 1914

1914 SZEPTEMBER
5. forrás
(1914. október 10.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1743 szám
pm. 1914
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Városunk közigazgatásának múlt havi menetéről jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk a múlt hóban egy rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgya a Vásártér-szernek, „VILMOS CSÁSZÁR” útnak való elnevezése
volt. A hadi állapot folytán megapadt személyzet a f. ügyeket fennakadás nélkül látta
el.
A beszállásolások és a mozgósítás egyéb mozzanatai példás rendben történtek. A hátramaradott családtagok ellátásáról a segítő iroda az önkéntes munkaerők támogatásával – a jelentkezők nagy száma dacára – szintén fennakadás nélkül gondoskodott.
A közbiztonsági állapotokról szóló jelentést tisztelettel csatolom.
Győr, 1914. október 10-én.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

6. forrás

(1914. október 7.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
11581 szám
ki 1914
MÉLTÓSÁGOS Udv. TANÁCSOS
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1914. évi szeptember havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 54 lopás, 24 vagyon elleni, 6 az emberi élet és testi épség elleni s 9 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 58 bűncselekmény, kiderítetlen, de nyomozás alatt álló
maradt: 35.
Előállíttatott 16 gyanúsított.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 91, közbiztonság elleni 214, közrend
és közszemérem elleni 37, közegészség és testi épség elleni 41, tulajdon elleni 16, mezőrendőri 16, ipari kihágás 1, halászati 6, útrendészeti 2, egyéb kihágás 75.
Hirtelen halál 1 történt, kórházba szállítás 6.
Gyepmesteri razzia 7 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 57 férfi és 22 nő,
kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 9 férfi és 8 nő.
A r.kapitányság szeptemberben 144 drb. munkakönyvet és 62 cselédkönyvet állított ki.
Győr, 1914. október 7.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány

7. forrás
363 szám
1914 t. főorv.

(1914. október 1.)

TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak teljesen kielégítőnek voltak
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a vörheny jelentkezett csekély számban.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hasi hagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
4
18
2

Meghalt
1
2

1

1

1
27
32
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II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
58 fiú
Törvénytelenül
6 fiú
Összesen:
64 fiú
Összesen: 121 gyermek

53 leány
4 leány
57 leány

II. b. Halva született:
Törvényesen
58 fiú
Törvénytelenül
6 fiú
Összesen:
64 fiú
Összesen: 121 gyermek

53 leány
4 leány
57 leány

III. Meghalt:
férfi
50, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

37, összesen:

87 egyén
9 idegen
43 egyént

A HALÁLOKOK:
Aggaszály

12

Hólyaglob

Agyvérömleny

1

Tüdőgüműkór

Szúrt seb mellen

1

Roncsoló toroklob 1

Vízbefúlás

1

8

Veselob

1

Hólyagrák

1

Tüdőlob

3

Vörheny

2

Bélgümő

1

Bélhurut

12

Szívhűdés

1

Bélvérzés

1

Görcsök

2

Addison kór

1

Méhrák

1

Veleszül. gyengeség

7

Ags. elmezav.

1

Agyhártyalob

1

Szervi szívbaj

7

Combsérv

1

Czukorbetegség

1

Tüdőhurut

1

Egyold. hűdés

1

Sejtszövetlob

1

Agyhűdés

1

Agyrázkódás

1

Hashártyalob

1

Gyomorbélhurut

9

Gyomorrák

1

Hólyaghurut

1

Szemcsésmáj

1
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ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

13 fiú
- fiú
3 fiú
1 fiú
3 fiú
1 fiú
4 fiú
2 fiú
7 fiú
12 fiú
4 fiú
50 fiú

15 nő
2 nő
2 nő
- nő
2 nő
- nő
2 nő
1 nő
7 nő
4 nő
2 nő
37 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

-, összesen:

- egyén.

Győr, 1914. október hó 1.
dr. Petz Lajos
városi tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1914 OKTÓBER
8. forrás
(1914. november 9.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1957 szám
tan. 1914
TEK. KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Városunk közigazgatásának múlt havi menetéről jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk múlt hó 22-én tartotta rendes őszi közgyűlését, KÁROLY FERENCZ JÓZSEF trónörökös ő fenségének levelét a hozzá intézett üdvözlésre azon alkalomból, hogy Ő FELSÉGE A KIRÁLY a 19. gy. ezred tulajdonosává
kinevezte, örömmel vette tudomásul; dr. KRAMOLIN VIKTOR bizottsági tagot kir.
főügyésszé való kineveztetése alkalmából üdvözölte; Schnabl Zsigmond és Gross
Gusztáv törvényhat. bizottsági tagok elhunyta felett érzett részvétének adott kifejezést;
a nyugdíjszabályzatot és az üzleti záróráról alkotott szabályrendeletet a belügy, illetve a
keresk. miniszter kívánságainak megfelelőleg újból tárgyalás alá vett és módosította;
tárgyalta az út- és kövezetvámdíj szabályzatot s megállapította az út- és kövezetvámtárgyakat; szabályrendeletet alkotott a tüzelő anyagok árusításáról; tárgyalta és elfogadta a felsőkereskedelmi iskola és a kereskedő tanonciskola jövő évi költségvetését; megállapította a hadba vonult városi alkalmazottak javadalmazását; a kolera elleni védekezés költségeinek fedezésére 10000 koronát bocsátott a tanács rendelkezésére.
Egyéb fontosabb mozzanat a múlt hóban nem fordult elő.
A beszállásolás és a mozgósítás egyéb mozzanatai példás rendben történtek.
A hátramaradott családtagok ellátásáról fennakadás nélkül gondoskodtunk.
A folyó ügyek elintézésében fennakadás nem volt
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrfőkapitányi jelentést tisztelettel csatolom.
Győr, 1914. november 9-én.
Farkas Mátyás
polgármesterhely
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9. forrás
(1914. november 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
12812 szám
ki 1914
Méltóságos Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!
Az 1914. évi október havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 61 lopás, 23 vagyon elleni, 6 az emberi élet és testi épség elleni s 6 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 69 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló
maradt 27. Előállíttatott: 17 gyanúsított, Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 59, közbiztonság elleni 140, közrend és közszemérem elleni 17, közegészség és testi épség elleni 86, tulajdon elleni 10, mezőrendőri 10, ipari 3, útrendészeti 8, egyéb kihágás 123.
Hirtelen halál 1 történt, kórházba szállítás 6.
Gyepmesteri razzia 5 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 62 férfi és 21 nő,
kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 15 férfi és 4 nő.
A rendőrkapitányság ez év október havában 60 cselédkönyvet és 196 drb. munkakönyvet állított ki.
Győr, 1914. november 3.

Angyal Armand
kir. tanácsos főkapitány.

10. forrás

(1914. november 1.)
416 szám
1914 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak a múlt havinál némileg roszszabbaknak nevezhetők.
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A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek közül a vörheny esetek száma szaporodott.
Vele együtt a […] 23-án egy katonai sebesült […] Imre nevű 36 éves […] kolera gyanús[…] között lett a kolera kórházba szállítva és az ázsiai kolera […] fertőzés […] a beteg gyógyulófélben
volt.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
2
30

Meghalt
5

1
2
1
1

1
2
40

1
6

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

42 fiú
5 fiú
47 fiú

45 leány
4 leány
49 leány
96 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

2 leány
- leány
2 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
39, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

40, összesen:
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A HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

9
8
1
4
0
3
1
6
6
5

Agyhűdés
Bélhurut
Gyomorrák
Aszkór
Hűd. butaság
Gümős haskár
Typalob
Agyhártyalob
Veleszül. lues
Gümős mell
Hártyalob
Ütérelmeszesedés
Werehoffkór

2
9
2
1
1
1
2
1

Méhrepedés
Gyermekágyi láz
Elmegyengeség
Vakbéllob
Agyrázódás
Mell lőtt sebe
Lőtt seb háton
Alszárüszök
Hashártyalob

1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1

3
79

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:
ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
2, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….
Győr, 1914. november hó 1.

9 fiú
1 fiú
2 fiú
- fiú
1 fiú
1 fiú
6 fiú
2 fiú
6 fiú
10 fiú
1 fiú
39 fiú

11 nő
3 nő
1 nő
- nő
2 nő
3 nő
3 nő
3 nő
5 nő
6 nő
3 nő
40 nő

-, összesen:

***
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2 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

Polgármesteri jelentések a közigazgatási bizottság részére 1914

1914 NOVEMBER
11. forrás

(1914. december 7.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1517 szám
pm. 1914
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk nov. 19-én rendkívüli közgyűlést tartott, melynek fontosabb tárgyai között szerepelt a háztartás, az üzemek és közutak 1915 évi költségelőirányzata és a hadikölcsön ügye, mely kölcsönből a város közönsége a kölcsönjegyzés
sikeréhez fűződő nagy nemzeti cél előmozdítása érdekében a törzsvagyon, a gyámi tartalék, s más különböző alapok részére összesen 261100 kor. névértékű járadékot jegyzett.
Egyébként az ügymenet zavartalan volt, s egyéb említésre méltó esemény nem történt.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1914. évi december 7-én.
Farkas Mátyás
polgármesterhely.

12. forrás

(1914. december 3.)
709 szám
eln.1914
Méltóságos Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!
Az 1914. évi november havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 65 lopás, 20 vagyon elleni, 14 az emberi élet és testi épség elleni s 5 egyéb
bűntett és vétség.
Kideríttetett 71 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 33.
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Feljelentetett hatóság és közrend elleni kihágás 41, közbiztonság elleni 99, közrend és
közszemérem elleni 12, közegészség és testi épség elleni 68, tulajdon elleni 2, mezőrendőri 16, ipari 5, állategészségügyi 6, útrendészeti 44, egyéb kihágás 82.
Öngyilkosság 1 történt, kórházba szállítás 4.
Gyepmesteri razzia 4 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában elzárva és letartóztatva volt 71 férfi és 15 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 18 férfi és 3 nő.
A rendőrkapitányság a múlt hóban 82 darab cselédkönyvet és 253 darab munkakönyvet adott ki.
Győr, 1914. évi december 3.
Angyal Armand
kir. tan. főkapitány

13. forrás

(1914. december 1.)
455 szám
1914 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általánosságban nem voltak
rosszaknak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a vörheny esetek némi szaporulata volt konstatálható, úgy a kanyaróé is.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob

Bejelentve volt
3
33
47

Meghalt
1
3
1

10
2

40

2
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Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1
96

6

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

40 fiú
7 fiú
47 fiú

42 leány
5 leány
47 leány
94 gyermek

3 fiú
- fiú
3 fiú

- leány
- leány
- leány
- gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

II. Meghalt:
férfi
37, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

25, összesen:

62 egyén
8 idegen
40 egyént

A HALÁLOKOK:
Aggaszály

9

Agyrázódás

1

Májrák

2

Tüdőgüműkór

4

Alszárüszök

1

Agyhártyalob

1

Szívizomelfajulás

5

Kanyaró

1

Bélhurut

4

Szervi szívbaj

2

1

Agyhűdés

1

Veselob

2

1

Velesz. lues

1

Agyvérömleny

1

Orbánc
Hev. alkoholmérgezés
Rángógörcs

1

Mellrák

1

Koraszülött

Vérhas

1

Tüdőösszeesés

1

Éretlenség

Czukros húgyár

1

Koponyazúzódás

1

Hűdéses elmezavar

1

Veleszül. gyengeség

2

Vakbéllob

1

Tüdőlob

2

Gyomorhurut

1

Görcsök

4

Ütérelmeszesedés

3

Vörheny

3
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Roncsoló toroklob

1

Szívhűdés

1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

5 fiú
1 fiú
3 fiú
- fiú
2 fiú
1 fiú
2 fiú
3 fiú
8 fiú
11 fiú
1 fiú
37 fiú

3 nő
2 nő
1 nő
- nő
2 nő
2 nő
2 nő
1 nő
- nő
7 nő
5 nő
25 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

3, összesen:

3 egyén.

Győr, 1914. december hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1914 DECEMBER
14. forrás

(1915. január 9.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
33 szám
pm. 1915
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menete a katonai ügyek folytonos szaporodása dacára a
behívások folytán megcsappant munkaerő mellett is teljesen zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk dec. 21-én rendes közgyűlést tartott, mely úgy a közigazgatási, mint más fontos bizottságok kiegészítéséről gondoskodott, az iparcsatornához szükséges magánterületek megszerzését elhatározta, a gyámpénztári és egyéb
pénzkészletek elhelyezésére a helyi pénzintézeteket az eddigi arány megtartásával kijelölte, s több rendbeli kérvény elintézése mellett tudomásul vette az igazoló választmánynak az 1914. dec. 3-án megválasztott közgyűlési tagok igazolása tárgyában kelt jelentését. E választás eredményeként az I. ker. új képviselői lettek: Weisz Vilmos és
Lelóczky Gyula, a II. kerületé pedig Szilárd István.
Egyéb említésre méltó esemény hiányában a rendőrkapitányságnak a közbiztonsági állapotokról szóló jelentését csatolom.
Győr szab. kir. város polgármestere,
1915. január hó 9-én.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

15. forrás

(1915. január 5.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
49 szám
ki 1915
Méltóságos Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!
Az 1914. évi december havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 70 lopás, 15 vagyon elleni, 4 az emberi élet és testi
épség elleni, s 11 egyéb bűntett és végség.
43
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Kideríttetett 59 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 41.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 47, közbiztonság elleni 150, közrend
és közszemérem elleni 16, közegészség és testi épség elleni 28, tulajdon elleni 3, mezőrendőri 6, ipari 3, állategészségügyi 4, útrendészeti 23, egyéb kihágás 46.
Hirtelen halál 1 történt, kórházba szállítás 7.
Gyepmesteri razzia 5 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában elzárva és letartóztatva volt 39 férfi és 18 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 8 férfi és 2 nő.
A rendőrkapitányság a múlt hó folyamán 30 drb. cselédkönyvet és 93 drb. munkakönyvet állított ki.
Győr, 1915. január hó 5-én.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány

16. forrás

(1915. január 1.)
2 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általánosságban nem voltak
rosszaknak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a helybeli bosnyák ezred legénysége között kisebb méretű kanyaró járvány ütött ki, amely azonban a polgári lakosságra kevés befolyással volt – a
megbetegedett katonák között azonban kevés esetben halálos volt.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
44

Bejelentve volt
4
8
89*

Meghalt
1
4

5**

-***
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Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1

107

6

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

57 fiú
7 fiú
64 fiú

34 leány
5 leány
39 leány
103 gyermek

1 fiú
1 fiú
2 fiú

- leány
- leány
- leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
43, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
* Ebből

44, összesen:

87 egyén
15 idegen
31 egyént

54 katona

** Idegen

*** Helybeli

HALÁLOKOK:
Aggaszály

23 Tüdőlégdag.

1

Dementia praecox

1

Tüdőgüműkór

11 Hörghurut

2

Gyermekaszály

2

Szívizomelfajulás

2

Bélhurut

1

Mellhártyalob

1

Szervi szívbaj

6

Egyold. hűdés

3

Genyvérűség

1

Veselob

1

Pokolvar

1

Hasi hagymáz

1

Agyvérömleny

2

Szemcsésmáj

1

Vakbéllob

1

Gyomorrák

1

Ütérelmeszesedés

1

Koraszülött

45
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Éretlenség

Mellkaszúzódás

2

Veleszül. gyengeség

4

Agyhártyalob

2

Tüdőlob

2

Nyelőcsőrák

1

Görcsök

1

Májrák

1

Vörheny

4

1

Roncsoló toroklob

1

Comb lőtt sebe
Sokszoros
csontszú

Szívhűdés

4

1
87

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

4 fiú
- fiú
4 fiú
- fiú
- fiú
3 fiú
3 fiú
2 fiú
10 fiú
15 fiú
2 fiú
43 fiú

6 nő
- nő
4 nő
- nő
- nő
- nő
4 nő
2 nő
4 nő
16 nő
8 nő
44 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

3 egyén.

Győr, 1915. január hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan.

***
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1915 JANUÁR
17. forrás

(1915. február 5.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
240 szám
pm. 1915.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről a következőket jelentem:
Törvényhatósági bizottságunk január 28-án rendes közgyűlést tartott, mely a központi
választmányt újjáalakította, s több kisebb kártalanítási, s személyi ügyet intézett el. A
közigazgatás menete, mint a hadi állapot ideje alatt eddig is, teljesen zavartalan volt, s
fontosabb esemény nem történt.
A közbiztonsági állapotokat illetőleg csatolom a rendőrkapitányság 1194/915 számú
jelentését.
Győr, 1915. évi február hó 5-én.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

18. forrás

(1915. február 4.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
1194 szám
ki 1915

LEVÉLTÁROS ÚR!
Az 1915. évi január havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő.
Bejelentetett 93 lopás, 4 vagyon elleni, 8 az emberi élet s testi épség elleni, s 11 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 79 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló
maradt 37.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 49, közbiztonság elleni 110, közcsend
és közszemérem elleni 16, közegészség és testi épség elleni 28, tulajdon elleni 7, mezőrendőri 3, iparkihágás 2, állategészségügyi 3, útrendészeti 35, egyéb kihágás 103.
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Hirtelen halál 1 történt, kórházba szállítás 5.
Gyepmesteri razzia 5 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán elzárva és letartóztatva volt 38 férfi és 20
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 3 férfi és 10 nő.
A rendőrkapitányság január hónapban 159 munkakönyvet és 42 cselédkönyvet állított
ki.
Győr, 1915. február hó 4-én.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

19. forrás

(1915. február 1.)
27 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általánosságban nem voltak
kielégítőknek nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek úgy a vörheny, mint a kanyaró nagyobb
számban fordult elő […] %-kal.
I. FERTŐZŐ KÓROK

Bejelentve volt

Meghalt

Roncsoló toroklob

6

1

Vörheny

23

3

Kanyaró

169

6

5*

2

Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas

1

Kolera

48
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Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

204

12

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

42 fiú
6 fiú
48 fiú

45 leány
3 leány
48 leány
96 gyermek

3 fiú
1 fiú
4 fiú

1 leány
- leány
1 leány
5 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
52, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

41, összesen:

93 egyén
9 idegen
12 egyént

*Idegenek (katonák)
Vörhenyből 4, kanyaróból 13 katona.

HALÁLOKOK:
Aggaszály

19 Czombnyaktörés

1

Kanyaró

6

Tüdőgüműkór

17 Alszárüszök

1

Hörghurut

2

Szívizomelfajulás

5

Agg elmezavar

1

Tüdőhurut

2

Szervi szívbaj

2

Előh. hűd. e. z.

2

Tüdőlégdag.

1

Veselob

1

Hashártyalob

1

Aszkór

1

Agyhűdés

1

Genymell

1

Csigolyaszú

1

Koraszülött

-

1

Gyomorbélhurut

2

Éretlenség

-

Egyold. hűdés
Harapott seb a
czombon
49
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Veleszül. gyengeség

4

Agyhártyalob

1

Tüdőlob

8

2

Görcsök

1

Vörheny

3

Hasi hagymáz
Gerinczvelő keményedés
Gerinczagysorv.

Roncsoló toroklob

1

Szívhűdés

2

1
1

93

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

11 fiú
1 fiú
3 fiú
2 fiú
1 fiú
3 fiú
7 fiú
6 fiú
7 fiú
9 fiú
2 fiú
52 fiú

3 nő
- nő
5 nő
- nő
1 nő
3 nő
2 nő
4 nő
5 nő
12 nő
6 nő
41 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

3 egyén.

Győr, 1915. február hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 FEBRUÁR
20. forrás

(1915. március 6.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
471 szám
pm. 1915
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk február havi menete zavartalan volt, különösebb vagy fontosabb
esemény, melyet bejelentenem kellene, nem fordult elő.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést eredetben beterjesztem.
Győr, 1915. évi március hó 6-án.
Farkas Mátyás
polgármesterhely.

21. forrás

2380 szám
ki 1915

(1915. március 3.)
Méltóságos Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!

Az 1915. évi február havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő.
Bejelentetett 68 lopás, 9 vagyon elleni, 9 az emberi élet és testi épség elleni, és 4 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 59 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt maradt 31. Feljelentetett hatóság és közrend elleni kihágás 40, közbiztonság elleni 98,
közcsend és közszemérem elleni 35, közegészség és testi épség elleni 21, tulajdon elleni 18, mezőrendőri-ipari 3, állategészségügyi 5, útrendészeti 19, egyéb kihágás 117.
Hirtelen halál 1 történt, öngyilkosság és kísérlete 2, kórházba szállítás 3.
Gyepmesteri razzia 6 esetben tartatott. A rendőrségi fogdában február havában letartóztatva és elzárva volt 27 férfi és 19 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 10
férfi és 8 nő. A r.kapitányság a múlt hó folyamán 22 cselédkönyvet és 132 munkakönyvet állított ki.
Győr város r.kapitánysága:
1915. évi március hó 3.
Angyal Armand
kir. tan. főkapitány.
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22. forrás
(1915. március 1.)
64 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kevésbé voltak kielégítőeknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a kanyaró nagyobb számú megbetegedési esetei
említendők meg, amelyek azonban enyhe lefolyásúak voltak és csak elenyésző csekély számban voltak
halálos kimenetelűek. A harctérről fenyegető himlő ellen a kötelező évi oltások korai megkezdése lett
elrendelve, azonfelül ingyenes oltási napon, hetenként egyszer felnőtteknek.
Egy Zöldfa u. 1. sz. a. egyén koleragyanús tünetek miatt a járványkórházba szállíttatott, azonban a
bakteriológiai vizsgálat kiderítette, hogy nem volt kolera. Febr. 19-én Szilágyi Olga 21 éves győri
lakos, 22-én Gold Máli 22 éves lettek a járványkórházba kiütéses hagymáz miatt beszállítva – velük együtt megfigyelésre – az őket ápoló nővéreik is. A betegek ellátásával Dr. Gergely Jenő kórh. segédorvos lett megbízva – a hozzátartozók 3 heti megfigyelés alá helyezve – a betegek állapota gyógyulás útján van.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob

Bejelentve volt
10

Meghalt
3

Vörheny

14

3

Kanyaró

225

4

Hökhurut

2

Himlő
Hashagymáz

5*

Kiütéses hagymáz

2

Vérhas

1

Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

9
268
52

10
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II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

41 fiú
7 fiú
48 fiú

47 leány
8 leány
55 leány
103 gyermek

4 fiú
- fiú
4 fiú

- leány
- leány
- leány
4 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:
III. Meghalt:
férfi
49, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
*4

43, összesen:

92 egyén
9 idegen
20 egyént

idegen

HALÁLOKOK:
Aggaszály

16 Tüdőhurut

1

Méhrák

1

Tüdőgüműkór

13 Hörghurut

2

Bélrák

1

Szívizomelfajulás

2

Kanyaró

4

Májrák

1

Szervi szívbaj

5

Agyrázódás

1

Ütérelmeszesedés

2

Veselob

1

Tüdőtágulat

2

Agytályog

1

Agyvérömleny

1

Szívizomgyull.

1

Agyhártyalob

1

Koraszülött

-

Aggsági üszök

1

Fehérvérűség

1

Éretlenség

-

Epehólyaglob

2

Önlövés

1

Veleszül. gyengeség

3

Czombüszkös.

1

Elvérzés

1

Tüdőlob

6

Lőtt seb hason

1

Görcsök

6

Mell szúrt sebe

1

Vörheny

3

Lövés a koponyán

1

Roncsoló toroklob

3

Sárgaság

1

Szívhűdés

4
92
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ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

7 fiú
- fiú
5 fiú
2 fiú
1 fiú
- fiú
9 fiú
1 fiú
11 fiú
12 fiú
1 fiú
49 fiú

5 nő
1 nő
8 nő
- nő
- nő
2 nő
5 nő
- nő
7 nő
11 nő
4 nő
43 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

4, összesen:

5 egyén.

Győr, 1915. március hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 MÁRCIUS
23. forrás

(1915. április 8.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
712szám
pm. 1915
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről a következőket jelentem:
Városunk törvényhatósági bizottsága március 11-én rendes közgyűlést tartott, melyen
az építési szabályrendeletet módosította, a halaszthatatlan közmunkák céljára 31600
korona függő kölcsön felvételét elhatározta, s több személyi ügyet és kérvényt intézett
el.
Ugyancsak közgyűlés tartatott március 23-án is, melynek több fontos tárgya között
szerepelt az ipar és hajózási csatorna, továbbá egy új gyalogsági laktanya építésének
ügye, mely utóbbi céljára a közgyűlés mintegy 16000 □-öl terület megszerzését és átengedését határozta el. Ugyanezen közgyűlésen Tauber Károly és társai indítványára elvileg kimondta még a törvényhatósági bizottság, hogy a háborúban elesett véreink emlékét a háború lezajlása után meg fogja örökíteni.
Meg kell itt még emlékeznem Lederer Ágoston3 és Emil4 példaképül szolgáló nagylelkű adományáról, kik a rokkant katonák számára építendő menház céljaira a város
pénztárába 200000 koronát befizettek.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést eredetben csatolom.
Győr, 1915. évi április hó 8-án.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

Lederer Ágoston (1857-1936) vállalkozó, az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági életének kiemelkedő
képviselője, aki Győrben is több céget alapított. Legjelentősebb vállalkozása a Vagongyár megalapítása
1896-ban.
4 Lederer Emil bécsi üzletember, Lederer család tagja. Ágoston mellett ő is jelentős szerepet vállal az
Osztrák-Magyar Monarchia, valamint Győr gazdasági életében.
3
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24. forrás
3699 szám
ki 1915

(1915. április 5.)
Méltóságos Udvari Tanácsos
Polgármester Úr!

Az 1915. évi március havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 80 lopás, 24 vagyon elleni, 13 az emberi élet és
testi épség elleni és 6 egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 87 bűncselekmény,
kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 36.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 47, közbiztonság elleni 132, közcsend
és közszemérem elleni 14, közegészség és testi épség elleni 23, tulajdon elleni 3, mezőrendőri 1, ipari 3, állategészségügyi-útrendészeti 24, egyéb kihágás 81.
Március 27-én éjjel a város területén általános razzia tartatott, mely alkalommal 7
egyén, mind lakás és foglalkozás nélküli csavargó, állíttatott elő.
Hirtelen halál 1 történt, öngyilkosság és kísérlete 2, kórházba szállítás 6.
Gyepmesteri razzia 6 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 40 férfi és 35
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 8 férfi és 8 nő.
A rendőrkapitányság március hóban 20 cselédkönyvet és 148 munkakönyvet adott ki.
Győr város r.kapitánysága:
1915 évi április hó 5.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

25. forrás

(1915. április 1.)
106 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általában nem voltak roszszaknak nevezhetők.
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A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek közül a kanyaró csökkent, a hasi hagymáz
esetek csakis az ide szállított harci sebesültek és betegek között fordult elő. A hó elején a VI. sz. katonai kórházból a katonai barakkba beszállított Ny. Rudolf tizedes gyógyult, újabb eset azon hóban
nem fordult elő, a VI. sz. osztály a zár alól felmentetett. A február hóban a járványkórházba szállított két kiütéses hagymázas nőbeteg március 25-én gyógyultan távozott. Ezen esetekből kifolyólag
sem jött létre újabb fertőzés.
FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
5
25
152

Meghalt
1
5

11*
1*

194

6

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

66 fiú
4 fiú
70 fiú

39 leány
6 leány
45 leány
118 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

4 leány
- leány
4 leány
4 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
57, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

45, összesen:
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102 egyén
11 idegen
24 egyént
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HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Genymell
Agyvérömleny

20
17
3
3
1
2

Koraszülött

3

Bélrák
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
8
6
3
1
4

Agyhűdés
Agykérlob
Hörghurut
Tüdővizenyő
Gyomorbélhur.
Kanyaró
Gümős agyhártyalob
Szívbelhártyalob
Soksz. csontszú
Gerinczagysorv.
Combsérv
Égési sebek
Tüdőtágulat

1
1
2
1
2
5

Bélcsavarodás
Lőtt seb a combon
Cukorbetegs.
Elgázolás
Főütértágul.
Agyhártyalob

1
1
1
1
1
2

1

Előh. hűd. elmezavar

1

1
1
1
1
1
1

Öngyilkoss. önlövés
Bélhurut

2
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes 13 fiú
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
2, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

6 nő
2 fiú
5 fiú
1 fiú
- fiú
3 fiú
4 fiú
5 fiú
7 fiú
14 fiú
3 fiú
57 fiú
6, összesen:

Győr, 1915. április hó 1.

***
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1 nő
7 nő
1 nő
- nő
- nő
3 nő
2 nő
9 nő
13 nő
3 nő
45 nő
8 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos
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1915 ÁPRILIS
26. forrás

(1915. május 7.)
Győr szab. kir. város polgármester-helyettesétől.
931 szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menetéről szóló jelentésemet szomorú szívvel, elfogódottan, mély meghatottsággal egy megdöbbentően gyászos eseményről való megemlékezéssel kell kezdenem:
Közigazgatásunk feje, lelke, vezére s irányítója, Wennes Jenő5 kir. udvari tanácsos, szeretett polgármesterünk, a tekintetes Bizottság ügybuzgó helyettes elnöke, április 27-én
örök álomra hunyta le szemeit. Elévülhetetlen nagy érdemeit a tek. Bizottság épp úgy
ismeri, mint mindannyiunk, s a szeretetet, mely bennünket Hozzá fűzött, épp úgy átérzi a tek. Bizottság minden egyes tagja is. Teljes és általános részvét mellett temettük el
városunk nagy halottját, könnyek és virágok hulltak díszsírhelyére, s emlékét hálás kegyeletünk őrzi örökké.
A mi pedig április havi közigazgatásunk tevékenységét illető, abban különösen említésre méltó esemény nem történt. Legfőbb, s eredményes törekvésünk e hónapban is a
város zavartalan közélelmezésének biztosítása volt.
A rendőrkapitányságnak a közbiztonsági állapotokról szóló jelentését csatolom.
Győr, 1915. évi május hó 7-én.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

Wennes Jenő (1866-1915), 1906 decemberétől 1915 áprilisáig a város polgármestere. Polgármesteri időszakához több jelentős beruházás és a város pénzügyi stabilizációjának megteremtése kapcsolódik.
5
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27. forrás
(1915. május 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
5257 szám
ki 1915
Polgármester Úrnak
Helyben
Az 1915. évi április havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 68 lopás, 12 vagyon elleni, 10 az emberi élet és testi
épség elleni s 10 egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 77 bűncselekmény, kideríttetlen,
de nyomozás alatt álló maradt 23.
Feljelentetett, hatóság és közcsend elleni kihágás 62, közbiztonság elleni 116, közrend
és közszemérem elleni 13, közegészség és testi épség elleni 20, tulajdon elleni 5, mezőrendőri 8, ipari 6, halászati 1, útrendészeti 13, egyéb kihágás 88.
Hirtelen halál 1, öngyilkosság 1 történt, kórházba szállítás 3.
Gyepmesteri razzia 6 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 50 férfi és 25
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 7 férfi és 10 nő.
A r.kapitányság áprilisban 35 drb. cselédkönyvet és 118 drb. munkakönyvet állított ki.
Győr, 1915. május 3.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

28. forrás
(1915. május 1.)
145 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általában nem voltak kielégítőknek nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a kanyaró tetemesen csökkent, ellenben a hasi
hagymáz a csatatérről érkező katonák között feltűnő nagy számban jelentkezett – azonfelül bizo60
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nyos […] nevű galíciai menekültnél foltos hagymáz lépett fel, a járványkórházban elkülönítve lett és
ott gyógyult.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
13
20
66

Meghalt
2
2
3

27*
1**

3

1

130

8

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

56 fiú
6 fiú
62 fiú

38 leány
7 leány
45 leány
107 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

2 leány
- leány
2 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
57, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

48, összesen:

* Idegen
**

katonák
Idegen menekült

61

105 egyén
10 idegen
12 egyént

Polgármesteri jelentések a k özigazgatási bizottság számára 1915

HALÁLOKOK:
Aszkór
Bélhurut
Elégés
Aggaszály
Tüdőgümőkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség

2
3
1
10
19
1
2
5
1
1
2

Veleszül. gyengeség

8

Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

8
5
2
2
1

Szívizomgyull.
Egyold. hűdés
Méhkürtgyull.
Gerinczagygyull.
Agyrázódás
Vakbéllob
Vérmérgezés
Genymell
Köszvény
Elmebaj
Soksz. csontszú
Güm. agyhártyalob
Agyhártyalob
Agykérlob
Hörghurut

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Tüdőlégdag.
Tüdővizenyő
Kanyaró
Vízbefúlt
Agyhűdés
Genyvérűség
Gyomolbérhurut
Czukorbetegség
Önlövés
Nyakszirtmerevedés

1
3
1
2
105

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

16 fiú
1 fiú
6 fiú
1 fiú
1 fiú
6 fiú
1 fiú
3 fiú
13 fiú
7 fiú
2 fiú
57 fiú

7 nő
3 nő
3 nő
- nő
3 nő
3 nő
8 nő
6 nő
4 nő
7 nő
4 nő
48 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….
Győr, 1915. május hó 1.

1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

1, összesen:

1 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos, az orsz. közeg. tan.
62
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1915 MÁJUS
29. forrás

(1915. június 1.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1170 szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk május havi menete teljesen zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk múlt hó 27-én rendes közgyűlést tartott, melynek sok
fontos tárgya között szerepelt a háztartás, közkórház, a révfalui gyaloghíd és az üzemek 1914. évi számadása, az alapítványok jövő évi háztartási hozzájárulásának megállapítása és a drágasági pótlék megszavazása. Ugyancsak e közgyűlésünk az újabb hadikölcsönre 100.000 kor. kötvényt jegyzett, és Tauber Károly biz. tag indítványára a
lisztszükségletünk biztosítása érdekében a földművelésügyi kormányhoz feliratot intézett.
A közbiztonsági állapotokat ismertető rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1915. május hó 1.-án.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

30. forrás
(1915. május 31.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
6625 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1915. évi május havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 69 lopás, 14 vagyon elleni, 13 az emberi élet és testi épség elleni, s 15
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 75 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás
alatt álló maradt 36.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 89, közbiztonság elleni 78, közrend és
közszemérem elleni 30, közegészség és testi épség elleni 30, tulajdon elleni 30, mezőrendőri 4, ipari 6, vadászati 2, halászati 12, állategészségügyi 1, útrendészeti 5, egyéb
kihágás 100.
Öngyilkosság és kísérlet 3 történt, hirtelen halál 1, kórházba szállítás 6.
Gyepmesteri razzia 6 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 41 férfi és 12
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 7 férfi és 2 nő.
A rendőrkapitányság május havában 25 drb. cselédkönyvet és 184 drb. munkakönyvet
állított ki.
Győr, 1915. május hó 31-én.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

31. forrás

(1915. június 1.)
166 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégítőknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek azoknak ugyan tetemes csökkenését mutatták, azonban a csekély fokú szülési esetek a halálozással szemben a mérleg negatívságát eredményezte. Lefolyt hóban […] 25 éves galíciai menekült kiütéses hagymáz tünetei között a járványkórházba
szállíttatott. Gyógyult.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Heine-Medin
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
64

Bejelentve volt
15
13
40
1

Meghalt
5
1

17*
1**

2
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Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1

1
1
1
90

9

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

33 fiú
2 fiú
35 fiú

31 leány
5 leány
36 leány
71 gyermek

1 fiú
- fiú
1 fiú

1 leány
- leány
1 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
49, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

40, összesen:

89 egyén
14 idegen
4 egyént

* 11
**

katona idegen, 1 menekült
katona idegen

HALÁLOKOK:
Aggaszály

19

Tüdőlégdag.

3

Mellhártyalob

1

Tüdőgüműkór

14

Tüdőhurut

1

Dermedés

1

Szívizomelfajulás

-

Bélcsavarodás

1

Vízbefúlt

1

Szervi szívbaj

2

Önakasztás

1

Agyhártyal.

1

Veselob

3

Hasi hagymáz

2

Bérhurut

1

Agyvérömleny

-

Alszárüszök

1

Angolkór

1

Koraszülött

-

Ütérelmeszes.

2

Hólyagrák

1
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Éretlenség
Veleszül. gyengeség

-

Vérmérgezés

1

Gerinczagylob

1

6

Köldöksérv

1

Agykérlob

2

Tüdőlob

4

2

Gerinczagyhártyalob

1

Görcsök

3

1

Vill. áramütés

1

Vörheny

1

Roncsoló toroklob
Szívhűdés

5

Lőtt seb combon
Rángógörcs
Kar erőművi
csonkolása
Gyomorrák

1
1

2

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

11 fiú
1 fiú
4 fiú
- fiú
1 fiú
5 fiú
5 fiú
- fiú
11 fiú
8 fiú
3 fiú
49 fiú

3 nő
- nő
2 nő
- nő
2 nő
3 nő
4 nő
4 nő
6 nő
13 nő
3 nő
40 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

1, összesen:

Győr, 1915. jún. hó 1.

1 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 JÚNIUS
32. forrás

(1915. július 8.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1392 szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk június havi menete teljesen zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk múlt hó 28-án rendes közgyűlést tartott, mely örökemlékű elődöm, Wennes Jenő elhunytával megüresedett polgármesteri, és a többi tisztviselői állásokat választás útján betöltötte. A választások a következő eredményt hozták
meg: Polgármester lett FARKAS MÁTYÁS6; főjegyző: dr. HŐFER VILMOS; tanácsos: ERDÉLYI IVÁN; árv. ülnök: dr. KISS GÉZA; I. jegyző: SPÄTH GYULA; II.
jegyző: AMTMANN István; tanácsi fogalmazó: RADVÁNYI IMRE.
Ugyanezen közgyűlésünk számos fontos tárgya között szerepeltek a háztartás, a gyámpénztár, az alapítványi pénztár, ösztöndíj alapok és a közúti alap múlt évi
zárószámadásai; a középítkezésekhez szükséges függő kölcsön, és a hadiállapotból folyó kiadásokra folyó számla kölcsön felvétele, a honvédhadapród-iskolai alapítványi
hely betöltése, és Tauber Károly biz. tag indítványa az ország élelmiszerszükségletének
biztosítása iránt.
A közbiztonsági állapotokat ismertető rendőrkapitánysági jelentést eredetben beterjesztem.
Győr, 1915. évi július hó 8-án.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

Farkas Mátyás (1867-1934), 1915. június 28-tól a város polgármestere. A tisztséget – a Tanácsköztársaság idejét leszámítva – 1928. szeptember 30-ig tölti be. Jelentős szerepet vállal a hadigondozás területén és
több helyi beruházás is a nevéhez fűződik.
6
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33. forrás
(1915. július 6.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
8037 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1915. évi június havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 89 lopás, 10 vagyon elleni, 5 az emberi élet és testi épség elleni s 17 egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 85 bűncselekmény, kideríttetlen,
de nyomozás alatt álló maradt 36.
Feljelentetett hatósági és közcsend elleni kihágás 178, közbiztonság elleni 199, közrend és közszemérem elleni 49, hazárdjáték által elkövetett 12, közegészség és testi épség elleni 38, tulajdon elleni 14, mezőrendőri 15, ipari 1, halászati 11, útrendészeti 14,
egyéb kihágás 211.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, hirtelen halál 3, kórházba szállítás 2.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 45 férfi és 31
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 6 férfi és 5 nő.
A rendőrkapitányság június hóban 22 drb. cseléd- és 267 drb. munkakönyvet állított
ki.
Győr, 1915. július hó 6.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

34. forrás

(1915. július 1.)
219 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégíthetőknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a kolera nagytömegű behurcolását mutatja
(31 orosz fogoly, ebből 1 halva) kik közül eddig 9 elhalt. Egyéb fertőző kórok közül a hasi hagy68
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máz nagyobb számmal volt a katonák körében képviselve. – A kolera esetekből kiindulólag a polgári lakosság között, vagy a beteg katonákat ápolók között újabb megbetegedési esetek elő nem fordultak. A születési esetek feltűnően csökkent számánál fogva a szaporulat újból passzív irányzatot
mutatott.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
8
8
4

Meghalt
2

1
13*
5**
31***

10

70

2

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

34 fiú
4 fiú
38 fiú

26 leány
2 leány
28 leány
66 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

- leány
- leány
- leány
- gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
58, nő
37, összesen:
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték
* ebből 12 csatatérről érkezett katona
** idegen katonák
*** ebből 31 a csatatérről érkezett orosz
69

95 egyén
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18 egyént
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A kolera halálesetek a halálokok között azért nem szerepelnek, mert a katonai hatóság a
haláleseteket nem köteles az anyakönyvi hivatalnak bemutatni.

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

16
17
5
6
2
1
1
6
8
2
1

Bélhurut
Hashártyalob
Vízbefúlás
Szívizomgyull.
Hörghurut
Császármetszés
Agyrázódás
Lőtt seb combon
Lőtt seb csípőn
Lőtt seb fejen
Szúrt seb combon
Bélgümő
Bélhurut

10
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Gümős agyhártyalob
Májrák
Petefészekrák
Öngyilkosság (lövés)

1
1
1
1

95

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

12 fiú
3 fiú
2 fiú
- fiú
- fiú
9 fiú
5 fiú
1 fiú
11 fiú
12 fiú
3 fiú
58 fiú

6 nő
1 nő
3 nő
1 nő
- nő
2 nő
- nő
2 nő
4 nő
14 nő
4 nő
37 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….
Győr, 1915. júl. hó 1.

-, összesen:

- egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

70

Polgármesteri jelentések a k özigazgatási bizottság számára 1915

1915 JÚLIUS
35. forrás

(1915. augusztus 7.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1653szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
G Y Ő R.
Közigazgatásunk július havi menete teljesen zavartalan volt, s említésre méltó esemény
nem történt.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést mellékelem.
Győr, 1915. évi augusztus hó 7-én.

Farkas Mátyás
polgármesterhely.

36. forrás

(1915. augusztus 6.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
9542 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1915. évi július havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 80 lopás, 21 vagyon elleni, 8 az emberi élet és testi épség elleni s 6 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 87 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló
maradt 28.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 118, közbiztonság elleni 120, közrend
és közszemérem elleni 59, közegészség és testi épség elleni 47, tulajdon elleni 13, mezőrendőri 20, ipari 2, halászati 10, útrendészeti 6, egyéb kihágás 149.
Öngyilkosság 1 történt, hirtelen halál 1, kórházba szállítás 8.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 40 férfi és 30
nő.
Győr, 1915. augusztus hó 6-án.
Angyal Armand
főkapitány h.

71

Polgármesteri jelentések a k özigazgatási bizottság számára 1915

37. forrás
(1915. augusztus 1.)
273 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általában nem voltak roszszaknak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek az összes kóralakokban lényeges csökkenés
mutatkozik, újabb kolera megbetegedés elő nem fordult.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob

Bejelentve volt
9

Meghalt

Vörheny

10

2

Kanyaró

1

Hökhurut
Himlő
Hashagymáz

7*

2

Kiütéses hagymáz
Vérhas

10**

Kolera

1

Járványos fültő mirigylob

3

Járványos gerinc agylob

1

Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

42

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

36 fiú
3 fiú
39 fiú

31 leány
5 leány
36 leány
75 gyermek

72
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II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

- fiú
- fiú
- fiú

- leány
- leány
- leány
- gyermek

III. Meghalt:
férfi
53, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

44, összesen:

83 egyén
14 idegen
8 egyént

* Ebben
**

3 idegen katona
Mind idegen katona

HALÁLOKOK:
Aggaszály

18 Combsérv

1 Gyomorbélhurut

1

Tüdőgüműkór

17 Rángógörcs

1 Bélcsavarod.

1

Szívizomelfajulás

3

Hörghurut

1 Ütérelmesz.

1

Szervi szívbaj

2

Gümős agyhártyalob

1 Cukorbetegs.

1

Veselob

1

Reszketőhűdés

2 Eskór

1

Agyvérömleny

1

Hasi hagymáz

2 Agyhűdés

5

Koraszülött

1

Petefészektályog

1 Bélhurut

10

Éretlenség

-

Előh. hűd. elmezavar

1 Vízbefúlt

2

Veleszül. gyengeség

1

1 Gyermekasz.

2

Tüdőlob

4

Terj. vészes vérszegénység
Hashártyarák

1 Agyhártyal.

1

Görcsök

3

Gerincagysorv.

1 Tüdőtágul.

1

Vörheny

2

Önakasztás

2

Roncsoló toroklob

-

Agytályog

1

Szívhűdés

2
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ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

7 fiú
2 fiú
3 fiú
- fiú
1 fiú
2 fiú
4 fiú
4 fiú
20 fiú
10 fiú
- fiú
53 fiú

5 nő
2 nő
4 nő
- nő
1 nő
2 nő
4 nő
6 nő
4 nő
9 nő
7 nő
44 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

2 egyén.

Győr, 1915. aug. hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 AUGUSZTUS
38. forrás

(1915. szeptember 8.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1823 szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk folyó évi augusztus havi menete a többi háborús hónapokéhoz hasonlóan teljesen zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk augusztus 19-én rendkívüli közgyűlést tartott, mely a 85
éves uralkodónk elé hódolatát vivő díszküldöttségbe a főispán úr vezetése alatt négy
tagot választott; a jóváhagyott nyugdíjszabályzatot kihirdette; a háború folytán elpusztult magyar községes felépítésére 10000 korona segélyt szavazott meg; tárgyalta a felső
kereskedelmi és a kereskedő tanonciskolák költségelőirányzatait ; elhatározta, hogy a
város lakosságának lisztszükségletéről gabona-vásárlás útján fog gondoskodni, s a beszerzendő kenyérmagvak mennyiségét 110000 métermázsában állapította meg; dr.
Pitroff Pál „A győri sajtó története 1850-ig” című műve kiadhatásához 1100 koronával
hozzájárult, azonkívül több személyi ügyet és kérelmet méltányosan elintézett.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést eredetben csatolom.
Győr szab. kir. város polgármestere
1915. évi szeptember hó 8-án.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

39. forrás
(1915. szeptember 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
10826 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1915. évi augusztus havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
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Bejelentetett 80 lopás, 18 vagyon elleni, 10 az emberi élet és testi épség elleni, 2 egyéb
bűntett és vétség.
Kideríttetett 78 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 37.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 85, közbiztonság elleni 66, közrend és
közszemérem elleni 45, közegészség és testi épség elleni 39, tulajdon elleni 23, mezőrendőri 20, ipari 12, halászati kihágás 10, útrendészeti 5, állategészségügyi 1, ebmarás
1, egyéb kihágás 100, hazárd kártyajáték 3.
Öngyilkosság 1, hirtelen halál 2, kórházba szállítás 4, gyepmesteri razzia tartatott 6.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 37 férfi és 23
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 5 férfi és 9 nő.
A rendőrkapitányság augusztus havában 33 drb. cselédkönyvet és 165 drb. munkakönyvet adott ki.
Győr, 1915. szeptember 3.

Angyal Armand
kir. tanácsos főkapitány.

40. forrás

(1915. szeptember 1.)
301 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általában nem voltak roszszaknak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek azok tetemes fogyatkozása volt észlelhető.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas

Bejelentve volt
6
12
4

11*
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1
2
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Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1
34

3

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

33 fiú
2 fiú
35 fiú

21 leány
3 leány
24 leány
59 gyermek

- fiú
1 fiú
1 fiú

- leány
- leány
- leány
1 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
42, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték
* Ebből

31, összesen:

73 egyén
5 idegen
9 egyént

9 idegen katona, 2 idegen polgár

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Nyakszirttörés
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök

12
5
5
5
1
1
5
1
3

Koponyatörés
Arczrák
Kanyaró
Agykérlob
Hörghurut
Véred. elmesz.
Hátger. sorv.
Aszkór
Önakasztás
Téboly
Béllob
77

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
9

Güm. agyhártyalob
Gyomorbélhurut
Haszúzódás
Lúgmérgez.
Csontszú
Ütérelmesz.
Elvérzés
Agydaganat
Végbélkör. tályog
Szájrák

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
1

Combsérv
Hashártyarák
Lőtt seb csípőn

1
1
1
73

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

9 fiú
- fiú
2 fiú
2 fiú
1 fiú
2 fiú
6 fiú
1 fiú
5 fiú
11 fiú
3 fiú
42 fiú

5 nő
5 nő
1 nő
1 nő
- nő
- nő
2 nő
3 nő
5 nő
8 nő
1 nő
31 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

-, összesen:

- egyén.

Győr, 1915. szept. hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 SZEPTEMBER
41. forrás

(1915. október 8.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2041 szám
pm. 1915
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk szeptember havi menete zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk múlt hó 16-án rendes közgyűlést tartott, melyen Rainer
Mihályt I. oszt. adótisztnek, Borostyán Ferencet és Tóth Józsefet pedig számtiszteknek megválasztotta. Ugyanaz a közgyűlés intézkedett arról, hogy a III. ker. Hosszú utca örökemlékű elődöm nevéről „Wennes Jenő utcának” neveztessék el, továbbá az
iparcsatornán építendő hidak munkálatait Freund Henrik és fiai budapesti cégnek
175000 korona ajánlati árért vállalatba adta; az Erzsébet liget utca közberendezéseinek
elkészítését elhatározta; tárgyalta a közkórház jövő évi költségvetését, és több egyéni
kérvényt és nyugdíjügyet intézett el. A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést beterjesztem.
Győr, 1915. évi október hó 8-án.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

42. forrás

(1915. október 5.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
11973 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
A f. évi szeptember havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 76 lopás, 12 vagyon elleni, 13 az emberi élet és testi épség elleni, s 11
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 81 bűncselekmény, kideríttetlen, de további
nyomozás alatt álló maradt 31.

79

Polgármesteri jelentések a k özigazgatási bizottság számára 1915

Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 160, közbiztonság elleni 119, közrend
és közszemérem elleni 20, közegészség és testi épség elleni 25, tulajdon elleni 1, mezőrendőri 18, ipari 4, vadászati 1, halászati 2, állategészségügyi 1, útrendészeti 15, ebmarás 2, egyéb kihágás 93.
Öngyilkosság 3 történt, hirtelen halál 2, kórházba szállítás 5.
A rendőrségi fogdában az elmúlt hóban letartóztatva és elzárva volt 48 férfi és 26 nő,
kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 6 férfi és 6 nő.
A rendőrkapitányság szeptember havában 24 cselédkönyvet és 134 munkakönyvet
adott ki.
Győr, 1915. október hó 5-én.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

43. forrás

(1915. október 1.)
336 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak javultaknak voltak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek terén csak a hagymáz érdemel említést, nagyobb halálozással. A betegek részint katonák, részint faluról jöttek.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas

Bejelentve volt
7
8

1
11*

80

Meghalt
2

4
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Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1

1
29

6

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

38 fiú
4 fiú
42 fiú

20 leány
8 leány
28 leány
70 gyermek

- fiú
1 fiú
1 fiú

- leány
- leány
- leány
1 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
36, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
*5

24, összesen:

60 egyén
13 idegen
23 egyént

idegen katona, 5 idegen polgár

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás

9
6
-

Szervi szívbaj

2

Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob

5
2

Agyrázódás
Égés
Genymell
Schisofreniás
elmezav.
Csecsnyúlv. lob
Hasi hagymáz
Koponyatörés
Egyold. hűdés
Aggs. üszök
Béllob
81

2
1
1

Önakasztás
Gyermekaszály
Gyomorbélhurut

3
2
1

1

Ütérelmeszesed.

2

1
4
1
1
1
3

Csontszú

1
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Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

4
2
2

Agyhűdés
Gyomorrák

2
1

60

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

10 fiú
- fiú
4 fiú
- fiú
- fiú
5 fiú
2 fiú
3 fiú
5 fiú
6 fiú
1 fiú
36 fiú

3 nő
- nő
1 nő
1 nő
- nő
1 nő
3 nő
2 nő
3 nő
8 nő
2 nő
24 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

3 egyén.

Győr, 1915. október hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 OKTÓBER
44. forrás

(1915. november 6.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2317 szám
pm. 1915
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk október havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk
28-án rendes közgyűlést tartott, mely Kovács Dénes írnokot szótöbbséggel irodatisztté, Wölfl Etelka díjnokot pedig egyhangúlag írnokká megválasztotta.
Ugyanez a közgyűlés a drágasági pótlékot a város valamennyi alkalmazottjára kiterjesztette, egyúttal a rendkívüli árakra való tekintettel, mindegyiknek beszerzési előleget biztosított; tárgyalta az iparos tanonciskola költségelőirányzatát és a győr-veszprém
dombovári h.é. vasút részv. társ. igazgatóságában Győr közönségét megillető tagsági
helyre Farkas Mátyás polgármestert jelölte; Dr. Mohl Antal c. püspök, biz. tag és társai
indítványára a címer és zászlókérdés rendezése alkalmából Őfelségéhez hódoló feliratot intézett, és a vashonvéd emlékszobor elhelyezési helyét a Bisinger park északnyugati bejárójánál jelölte ki; ezeken kívül több nyug-, kegydíj és segély ügyet a szokott
méltányossággal intézett el.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést felterjesztem.
Győr, 1915. évi november hó 6-án.

Höfer Vilmos
polgármesterhely

45. forrás
(1915. november 5.)
Győr szab. kir. város polgármesteréhez.
13129 szám
ki 1915
POLGÁRMESTER ÚR!
F. évi október havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 105 lopás, 18 vagyon elleni, 6 az emberi élet és testi épség elleni,
s 7 egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 80 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás
alatt álló maradt 56.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 153, közbiztonság elleni 238, közrend
és közszemérem elleni 30, közegészség és testi épség elleni 23, tulajdon elleni 3, mezőrendőri 47, ipari 3, útrendészeti 10, egyéb kihágás: 97.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, hirtelen halál 1, kórházba szállítás 4.
A rendőrségi fogdában az elmúlt hóban letartóztatva és elzárva volt 38 férfi és 22 nő,
kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 5 férfi és 6 nő.
A rendőrkapitányság október hóban 33 cselédkönyvet és 135 munkakönyvet adott ki.
Győr, 1915. november 5.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

46. forrás

(1915. november 1.)
373 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégítőknek voltak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a jelentkező kóralakok szűk keretben mozogtak.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
84

Bejelentve volt
8
4

Meghalt
1
1

5*

1

2

2

Polgármesteri jelentések a k özigazgatási bizottság számára 1915

Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

3

22

5

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

33 fiú
3 fiú
36 fiú

31 leány
2 leány
33 leány
69 gyermek

3 fiú
- fiú
3 fiú

- leány
2 leány
2 leány
5 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
38, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
*1

30, összesen:

68 egyén
10 idegen
11 egyént

idegen katona

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Orbáncz
Bélrák
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Aszkór

11
6
3
3
1
1
1
4
2
2

Szívbill. elégt.
Hashártyalob
Lágyéksérv
Güm. térdizületi lob
Vérmérgezés
Csecsnyúlv. lob
Égés
Eskór
Hörghurut
Bélhurut
Májzsugor
85

2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1

Öngyilkoss.
Czukros hugyár.
Agyhűdés
Agyhártyalob
Agyvérömleny
Vérhas
Lövés a fejbe
Gerincagylob

1
1
1
1
2
2
1
1
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Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
1
4

Ütérelmesz.
Hasi hagymáz

2
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

5 fiú
3 fiú
4 fiú
- fiú
1 fiú
- fiú
1 fiú
2 fiú
13 fiú
8 fiú
1 fiú
38 fiú

2 nő
1 nő
2 nő
1 nő
1 nő
2 nő
2 nő
1 nő
8 nő
8 nő
2 nő
30 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

2 egyén.

Győr, 1915. november hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1915 NOVEMBER
47. forrás

(1915. december 10.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2577 szám
pm. 1915
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk november havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk múlt hó 25-én közgyűlést tartott, mely Debrecen város kezdeményezésére feliratot intézett a háborús jövedelmek megadóztatása tárgyában azzal a további hozzáadással, hogy az ily jövedelmek törvényhatósági pótlékkal is terhelhetők legyenek; tárgyalta
és megállapította a jövő évi közúti költségelőirányzatot; a III. hadikölcsönre az alapítványi pénztár részére 500000 korona névértékű 6%-os járadékkötvényt jegyzett; kimondta, hogy a gyámpénztári és egyéb pénzkészleteket a három győri pénzintézetnél
az eddigi arányban kell gyümölcsöztetés végett elhelyezni; a nyugdíjszabály-rendelet
103 §-ának végrehajtását a békekötés napját követő három hónap leteltéig felfüggesztette; végül az évközben megüresedett bizottsági tagsági helyeknek választás útján való
betöltését elrendelte.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1915. évi december hó 10-én.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

48. forrás

(1915. december 4.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
575 szám
eln.1915
POLGÁRMESTER ÚR!
A f. évi november havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
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Bejelentetett 128 lopás, 9 vagyon elleni, 2 az emberi élet és testi épség elleni, s 7 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 87 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló
maradt 59.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 172, közbiztonság elleni 135, közrend
és közszemérem elleni 23, hazárd kártyajáték által elkövetett 3, közegészség és testi épség elleni 23, mezőrendőri 4, ipari 1, útrendészeti 18, egyéb kihágás 59.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, hirtelen halál 1, kórházba szállítás 6.
A rendőrségi fogdában az elmúlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 54 férfi és
36 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 6 férfi és 9 nő.
A r. kapitányság november hóban 38 cselédkönyvet és 154 munkakönyvet állított ki.
Győr, 1915. december 4.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

49. forrás

(1915. december 1.)
412 szám
1915 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak minden tekintetben kielégítőknek nevezhetők, amennyiben a születések száma nagyon csekély volt.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek kedvezőek voltak.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
88

Bejelentve volt
19
3
1

Meghalt
1

11*

2
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Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

2
1
2
39

1
4

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

31 fiú
3 fiú
34 fiú

26 leány
6 leány
32 leány
66 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

2 leány
- leány
2 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
38, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
* Ebből

32, összesen:

70 egyén
7 idegen
3 egyént

5 idegen

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob

13
8
2
1
1
1
6
4

Bélhurut
Májrák
Nyelvrák
Aszkór
Gyermekágyi láz
Agyhártyalob
Hörghurut
Bélelzáródás
Aggsági üszök
Emlőrák
89

2
1
1
1
1
2
1
1
1
2

Szeméremajakrák
Pofarák
Agyrázódás
Szívizomgyulladás
Tüdőtágul.
Czombnyaktörés
Öngyilkoss.
Ütérelmeszesedés
Hasi hagymáz

1
1
2
1
1
1
2
2
2
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Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
1
2

Rángógörcs
Lúgmérgezés
Merevgörcs
Gyomorrák

1
1
1
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

6 fiú
- fiú
3 fiú
- fiú
- fiú
1 fiú
2 fiú
2 fiú
10 fiú
12 fiú
2 fiú
38 fiú

7 nő
2 nő
1 nő
- nő
- nő
- nő
2 nő
2 nő
4 nő
10 nő
4 nő
32 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

3, összesen:

3 egyén.

Győr, 1915. december hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan.

***
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1915 DECEMBER
50. forrás

(1916. január 8.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
41 szám
pm. 1916
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt év december havi menete zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk december 30-án rendes közgyűlést tartott, mely az
egyes szakbizottságokat újjáalakította; letárgyalta a háztartás múlt év október havi
számadását; a magyar város és község fejlesztési r. társaság részvényeiből 50 darabot
összesen 20000 korona névértékben jegyzett; a közélelmezés és ezzel kapcsolatos kérdések megvitatására bizottságot alakított, és a szükséges élelmicikkek beszerzésére kölcsönből fedezendő 500000 koronát bocsátott a tanács rendelkezésére; az iparcsatorna
kikötő medencéjének megfelelőbb kiképzése érdekében a „Máv”-tól telekcsere útján a
szükséges területet megszerezte, azonkívül több fontos személyi ügyet méltányosan elintézett.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi január hó 8-án.
Höfer Vilmos
polgármesterhely.

51. forrás

(1916. január 4.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
8 szám
eln.1916
Polgármester Úr!
Az 1915. évi december havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 136 lopás, 12 vagyon elleni, 4 az emberi élet és testi épség elleni, s 12
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett 102 bűncselekmény, kideríttetlen, de nyomozás
alatt álló maradt 62.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 100, közbiztonság elleni 81, közrend
és közszemérem elleni 28, közegészség és testi épség elleni 47, tulajdon elleni 6, mezőrendőri 15, ipari 7, útrendészeti 25, egyéb kihágás 52.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, kórházba szállítás 6.
A rendőrségi fogdában az elmúlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 37 férfi és
31 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 2 férfi és 5 nő.
A rendőrkapitányság december havában 16 cselédkönyvet és 87 munkakönyvet állított
ki.
Győr, 1916. január hó 4-én.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

52. forrás

(1916. január 1.)
3 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégítőknek
nevezhetők, csekély születési szám miatt.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek kielégítőknek voltak nevezhetők.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob

Bejelentve volt
9
8

Meghalt
2
2

1

1

2
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Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Hólyagos himlő
Összesen:

1
21

5

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

32 fiú
1 fiú
33 fiú

18 leány
2 leány
20 leány
53 gyermek

- fiú
1 fiú
1 fiú

1 leány
- leány
1 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
52, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

48, összesen:

100 egyén
11 idegen
36 egyént

HALÁLOKOK:
Aggaszály

19 Vakbéllob

Tüdőgüműkór

16

Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök

3
5
3
1
1
8
7

1

Schisofreniás elmezavar
Reszketőhűdés
Ütérelmeszesed.
Alszárüszök
Bordacsontszív
Emésztéshiány
Gerinczagysorvad.
Gümős hashártyalob
Sokszoros csontszú
Terhességi hányás
93

Előh. hűd elmezavar

2

1 Hörghurut

1

1
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
3
1
1
1

Aszkór
Agylágyulás
Hasi hagymáz
Sokizül. lob
Agyhűdés
Agyhártyalob
Bélrák
Vérmérgezés
Önakasztás
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Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

2
2
2

Genymell

2

100

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

4 fiú
- fiú
6 fiú
- fiú
1 fiú
4 fiú
6 fiú
6 fiú
8 fiú
15 fiú
2 fiú
52 fiú

5 nő
1 nő
2 nő
- nő
2 nő
6 nő
6 nő
1 nő
9 nő
12 nő
4 nő
48 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

4, összesen:

4 egyén.

Győr, 1916. január hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 JANUÁR
53 forrás

(1916. február 7.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
309 szám
pm. 1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk január 27-én rendes közgyűlést tartott, mely a megsemmisített előző választáskor rendőrkapitányokká megválasztott Major Eleket és
Horváth Györgyöt újból megválasztotta; felterjesztést intézett a m. kir. pénzügyminiszter Úrhoz, hogy a város nyugdíjasait az országos hadsegélyző bizottság útján
ugyanolyan segítségben szíveskedjék részesíteni, mint az állami nyugdíjasokat; tudomásul vette, hogy a kenyérgyár megépítése az eredetileg előirányzott 100000 korona helyett 170000 koronába fog kerülni, s elhatározta ily összegű kölcsön felvételét; a volt
Wágner-féle Kálvária utcai házas ingatlant Marschall Kálmán árverési vevőnek 30060
korona vételárért eladta; a temetői szabályrendeletben a sírok nagyságát érintő módosítást tett, azonkívül több fontosabb személyi ügyet méltányosan elintézett.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi február hó 7-én.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

54. forrás
(1916. február 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
1247 szám
ki 1916
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1916. évi január havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:

95

Polgármesteri jelentések a Közigazgatási Bizottság számára 1916

Bejelentetett 91 lopás, 5 vagyon elleni, 3 az emberi élet és testi épség elleni, s 5 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett 60 bűncselekmény, kideríttetlen, de további nyomozás
alatt álló maradt 44.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 50, közbiztonság elleni 134, közrend
és közszemérem elleni 27, tiltott szerencsejáték által elkövetett 9, közegészség és testi
épség elleni 28, tulajdon elleni 2, mezőrendőri 2, ipari 1, útrendészeti 16, ebmarás 1,
egyéb kihágás 102.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, kórházba szállítás 4.
A rendőrségi fogdában az elmúlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 49 férfi és
26 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 14 férfi és 5 nő.
A r.kapitányság január hóban 25 cselédkönyvet és 123 drb. munkakönyvet állított ki.
E jelentés kapcsán fel kell említenem, hogy a közigazgatási foglyok részére kiutalt élelem a rendkívül csekély mértékre redukált kenyéradag mellett nem elégséges, s eziránt
előterjesztést is tettem, melynek kedvező elintézését mielőbb kérem.
Győr, 1916. február 3.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

55. forrás
(1916. február 1.)
36 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégítőknek nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek azok tetemes csökkenése mutatkozott.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő

Bejelentve volt
12
3
2
3
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Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1

1

1
1
23

1

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

35 fiú
3 fiú
38 fiú

23 leány
5 leány
28 leány
66 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

1 leány
- leány
1 leány
1 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
40, nő
34, összesen:
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat/fogyaték- egyént

74 egyén
8 idegen

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség

13
15
3
2
3
3
-

Veleszül. gyengeség

-

Hörghurut
Bélhurut
Véredényelmesz.
Genymell.
Hasi hagymáz
Agyhártyalob
Lőtt seb alszáron
Gerinczagysorv.
Előhaladó hűd. elmezavar
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2
1
2
1
1
6
1
1
1

Agyhűdés
Gyomorbélhurut
Tüdőtágulat
Öngyilkosság

1
1
1
1

Polgármesteri jelentések a Közigazgatási Bizottság számára 1916

Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

6
3
2

Haszúzódás
Veleszületett bujakór
Májrák

1
2
1
1
74

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

3 fiú
- fiú
2 fiú
- fiú
- fiú
5 fiú
2 fiú
5 fiú
10 fiú
11 fiú
2 fiú
40 fiú

3 nő
4 nő
6 nő
- nő
- nő
4 nő
2 nő
- nő
4 nő
8 nő
3 nő
34 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

1, összesen:

1 egyén.

Győr, 1916. február hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 FEBRUÁR
56. forrás

(1916. március 9.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
628 szám
pm. 1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt, minden egyes szakhivatalunk működését kifogástalanul folytatta, s külön említést igénylő esemény nem fordult elő.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi március hó 9-én.
Höfer Vilmos
polgármesterhely.

57. forrás
(1916. március 5.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitánysága.
2364 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
A f. é. február havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 101 lopás, 10 vagyon elleni, 2 az emberi élet és testi épség elleni s 4 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 73, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 44.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 42, közbiztonság elleni 154, közrend
és közszemérem elleni 25, közegészség és testi épség elleni 45, tulajdon elleni 1, mezőrendőri 2, ipari 11, útrendészeti 3, ebzárlat megszegése 2, s egyéb kihágás 112.
Öngyilkosság és kísérlet 2 volt, kórházba szállítás 4.
A rendőrségi fogdában letartóztatva és elzárva volt február hóban 27 férfi és 41 nő,
kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 2 férfi és 13 nő.
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A rendőrkapitányság múlt hónapban 37 cselédkönyvet és 119 munkakönyvet adott ki.
Győr, 1916. március hó 5-én.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

58. forrás

(1916. március 1.)
61 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégítőknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek közül egy behurcolt foltos hagymázas katona,
ki a csatatérről érkezett betegen és egy hólyagos himlővel Apatinból érkezett cirkusos artista nő említendők fel. – Volt azonkívül egy ázsiai kolerás katona beteg is bejelentve, ez azonban a bakteriológiai vizsgálatnál nem találtatott kolerásnak.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Hólyagos himlő
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
10
7
2
1

Meghalt

3
1

1

1
7

32

100

1
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II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

36 fiú
2 fiú
38 fiú

24 leány
2 leány
26 leány
64 gyermek

1 fiú
1 fiú
2 fiú

1 leány
- leány
1 leány
3 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
47, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

42, összesen:

89 egyén
13 idegen
12 egyént

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség

16
14
2
2
2
3
-

Veleszül. gyengeség

4

Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

5
4
3

Mellhátyalob
Egyoldali hűdés
Orbáncz
Lá. morphinism.
Tüdőtágulat
Genymell
Elvérzés
Vakbéllob
Kéth. szívbill.
elégtelens.
Agyhártyalob
Agykérlob
Bélhurut
Gyomorrák

2
1
1
1
3
1
1
1

Agyhűdés
Eskór
Gerinczagysorvadás
Tüdőhurut
Májrák
Hasi hagymáz
Ütérelmeszesedés
Hashártyalob

1 Méhrák

2
1
1
2
1
1
2
1
1

2
2
4
2
89
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ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

7 fiú
- fiú
2 fiú
- fiú
1 fiú
4 fiú
5 fiú
1 fiú
10 fiú
11 fiú
6 fiú
47 fiú

5 nő
2 nő
2 nő
- nő
3 nő
3 nő
2 nő
4 nő
4 nő
15 nő
2 nő
42 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

3 egyén.

Győr, 1916. március hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 MÁRCIUS
59. forrás

(1916. április 6.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
921 szám
pm. 1916
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk
március 9-én rendes közgyűlést tartott, mely a központi választmányban megüresedett
tagsági helyre Meller Ignácot7 választotta meg. Ugyanez a közgyűlésünk a gázműről
szóló szabályrendelet módosítása keretében a gázfogyasztási díjtételeket f. évi május 1től kezdődőleg megemelte, a világítási célokat szolgáló gáz árát 28 fillérben, más célokra rendelt gáz árát 20 fillérben állapította meg; ugyancsak megemelte a villamos áram
fogyasztási díjtételeit is, még pedig a világítási áram egységárát hektowattóránkint 5 fillérről 6 fillérre, a motorikus áramét 2.5-ről 2.75 fillérre. A város háromnál több gyermekkel bíró alkalmazottai részére a háború tartamára – a családi pótlék természetével
bíró rendkívüli évi segítséget engedélyezett; tárgyalta a népkonyhák zárószámadását, és
a Ferencvárosi népkonyha beszüntetését jóváhagyólag tudomásul vette; a gazdasági hivatal előterjesztésére egy új kertészsegédi állást szervezett, és több fontos személyi
ügyet méltányosan intézett el.
A közbiztonsági állapotokat feltüntető rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi április hó 6-án.
Höfer Vilmos
polgármesterhely.

Meller Igánc (1852-1935), gyáros. Nevéhez fűződik a Meller Olajgyár, mely a város korabeli gazdaságának meghatározó üzeme volt. Vállalkozói tevékenysége mellett a város politikai és kulturális életének is
meghatározó alakja.
7
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60. forrás
(1916. április 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányi hivatalától.
3498 szám
ki 1916
POLGÁRMESTER ÚR!
A f. é. március havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 98 lopás, 9 vagyon elleni, 5 az emberi élet és testi épség elleni, 8
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 65, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 55.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 51, közbiztonság elleni 104, közrend
és közszemérem elleni 21, közegészség és testi épség elleni 20, tulajdon elleni 2, ipari 4,
útrendőri 3, vasárnapi munkaszünet elleni 13, ebzárlat megszegése 1, egyéb kihágás
119.
Öngyilkosság és kísérlete: 1, hirtelen halál 1 esetben történt, kórházba szállítás 4 esetben vált szükségessé.
A rendőrségi fogházban letartóztatva volt március hóban 25 férfi és 41 nő, kik közül
illetőségi helyére toloncoltatott 4 férfi és 14 nő.
A r.kapitányság múlt hónapban 25 cselédkönyvet és 82 munkakönyvet adott ki.
Győr, 1916. április 3.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

61. forrás
89 szám
1916 tfőorv.

(1916. április 1.)

TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégítőknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a kanyaró és fültőmirigylob esetei fordultak
elő a katonák között nagyobb számban.
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I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
5
4
41*
6
2**
73

38 fiú
4 fiú
42 fiú

18 leány
3 leány
21 leány
63 gyermek

1
87

- fiú
1 fiú
1 fiú

1 leány
- leány
1 leány
2 gyermek

III. Meghalt:
férfi
52, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

53, összesen:

* Ebből

32 katona
Ebből 1 idegen
3 Ebből 1 katona
4 Mind katona
**

105

3

4

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

1

204
1

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

Meghalt

105 egyén
19 idegen
23 egyént
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HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás

18
16
3

Hörghurut
Tüdőlégdag.
Bélhurut

5
3
1

1
1
1

1

Bélrák
Égés
Téboly
Méhen kívüli terhesség
Gyermekaszály
Gümős hashártyalob
Vízbefúlás

Szervi szívbaj

1

Mellrák

1

Veselob

3

Aggsági üszök

1

Agyvérömleny

4

Arczrák

1

Koraszülött

1

Éretlenség

1

Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

3
10
3
2
3

Agyrázódás
Sokszoros csontszú
Egyet. gümőkór
Garattályog
Rángógörcs
Hasi hagymáz
Agytályog
Petefészektömlő

1

Ütérelmeszes.

2

1
1
1
3
1
1

Angolkór
Hökhurut
Agyhártyalob

2
1
2

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:
ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:

10 fiú
1 fiú
3 fiú
3 fiú
1 fiú
2 fiú
1 fiú
3 fiú
9 fiú
16 fiú
3 fiú
52 fiú

7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

1, összesen:

Győr, 1916. április hó 1.

10 nő
- nő
2 nő
5 nő
- nő
8 nő
4 nő
3 nő
7 nő
10 nő
4 nő
53 nő
2 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.
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1916 ÁPRILIS
62. forrás

(1916. május 5.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1207 szám
pm. 1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt. A jövő évi képviselőválasztók öszszeírása befejeztetett és az ideiglenes névjegyzék összeállíttatott. A fémrekvirálásnak
eddig elrendelt, s a vaskereskedők, vendéglősök, kávésok, sütők, cukrászokra vonatkozó része kielégítő eredménnyel befejezést nyert. Az átvett mintegy 10 mm. fémmenynyiség a komáromi tüzérségi szertárba már elszállíttatott.
Törvényhatósági bizottságunk április hó 28-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a
megürült szabadhegyi plébániára pályázók közül szótöbbséggel UJLAKI ISTVÁN
mellett foglalt állást; módosította az alapítványok kezeléséről szóló szabályrendeletet;
megállapította a háztartás és üzemek f. évi költségvetését; a IV. hadikölcsönre 200.000
koronát jegyzett, és az eddigi bérkocsi-tarifát megemelte.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést eredetben csatolom.
Győr, 1916. évi május hó 5.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

63. forrás
(1916. május 4.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
4674 szám
ki 1916
POLGÁRMESTER ÚR!
Az 1916. évi április havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 78 lopás, 11 vagyon elleni, 8 az emberi élet és testi épség elleni, s 10
egyéb bűntett és vétség. Kiderült ezek közül 77, kideríttetlen, de további nyomozás
alatt álló maradt 30.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 55, közbiztonság elleni 121, közrend
és közszemérem elleni 33, tiltott szerencsejáték 7, közegészség és testi épség elleni 24,
tulajdon elleni 1, mezőrendőri 8, ipari 16, állategészségügyi 2, útrendészeti 23, vasárnapi munkaszünet megszegése 3, ebmarás 1, egyéb kihágás 88.
Öngyilkosság és kísérlet 2 történt, kórházba szállítás 6, gyepmesteri razzia 6 ízben tartatott.
A rendőrségi fogházban letartóztatva és elzárva volt múlt hóban 43 férfi és 261 nő, kik
közül illetőségi helyére toloncoltatott 8 férfi és 2 nő.
A r.kapitányság április havában 17 cselédkönyvet és 75 munkakönyvet állított ki.
Győr, 1916. május 4.

Angyal Armand
főkapitány h.

64. forrás

(1916. május 1.)
140 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégíthetőknek voltak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a bosnyák katonák között nagyobb számban
fordultak elő kanyaró esetek, a Szent István utca 9. sz. házban egy fertőzött kútból ivók közül több
megbetegedés volt hagymázban. A kút bezáratott, a fertőtlenítés elrendeltetett.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
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Bejelentve volt
4
11
48*

Meghalt
1

6**

2
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Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1
1
71

3

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

26 fiú
2 fiú
28 fiú

37 leány
4 leány
41 leány
69 gyermek

2 fiú
- fiú
2 fiú

- leány
2 leány
2 leány
4 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
66, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

45, összesen:

111 egyén
17 idegen
25 egyént

* 33
**

katona
2 katona, 1 idegen

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Aszkór
Veleszül. gyengeség

Előhal. hűdéses
elmezavar
25 Agykérlob
2 Agyhűdés
5 Hörghurut
4 Tüdőlégdag.
2 Lúgmérgezés
2 Hasi hagymáz
1 Gerinczagysorv.
1 Gyomorrák
21
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1

Agyhártyalob

2

2
1
3
2
1
2
1
1

Önakasztás
Búskomorság
Vakbéllob
Orbáncz
Szívbillentyűelégtelens.
Ütérelmesz.
Tüdőlob
Vízbefúlás

1
1
3
1
3
1
1
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Tüdőlob
Görcsök
Bélrák
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

5
1
1
1
5

Idegek bénulása
Egyoldali hűdés
Agyrázódás
Golyvarák

1
1
1
1

Gyomorfekély
Bélgümő
Szívbellob
Májrák

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

4 fiú
- fiú
4 fiú
- fiú
- fiú
7 fiú
5 fiú
5 fiú
16 fiú
24 fiú
1 fiú
66 fiú

1 nő
1 nő
5 nő
- nő
1 nő
7 nő
1 nő
2 nő
6 nő
16 nő
5 nő
45 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

6, összesen:

6 egyén.

Győr, 1916. május hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 MÁJUS
65. forrás

(1916. június 13.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1501 szám
pm. 1916
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt.
Törvényhatósági bizottságunk május 25-én közgyűlést tartott, mely a hadiállapotból
eredő kiadások ideiglenes fedezésére függő kölcsön útján biztosított újabb 150000 korona hitelt bocsátott a tanács rendelkezésére; a csatornamű fizetőképességének fenntartását 100000 korona tőkével biztosította, a kolera elleni védekezésre pedig 10000
korona függőkölcsön felvételét határozta el. Ezeken kívül néhány kisebb jelentőségű
kisajátítási, és több személyi ügyet méltányosan intézett el.
Jelentem egyúttal, hogy a tejközpont létesítése és június 1-én történt üzembe helyezése
céljából a múlt hóban Maitinszky és Steiner tejkereskedőkkel folytatott tárgyalások a
szerződés megkötését eredményezték. Maitinszky üzletét a város megvette, a Steiner
Somával kötött szerződés pedig jóváhagyás végett a legközelebbi közgyűlés elé fog kerülni.
A rendőrkapitányság jelentését eredetben csatolom.
Győr, 1916. évi június hó 13-án.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

66. forrás

(1916. június 5.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
6057 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
Az 1916. évi május havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő: Bejelentetett 112 lopás, 8 vagyon elleni, 4 az emberi élet és testi épség elleni, 12 egyéb bűntett és vétség.
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Kinyomoztatott ezek közül 68, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 68.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 59, közbiztonság elleni 85, közrend és
közszemérem elleni 26, tiltott szerencsejáték 5, közegészség és testi épség elleni 26,
mezőrendőri 33, ipari 10, halászati 3, állategészségügyi 1, útrendőri 6, vasárnapi munkaszünet elleni 6, egyéb 78.
Öngyilkosság 1 esetben történt, hirtelen halál 1 esetben, kórházba szállítás 5 esetben
eszközöltetett, gyepmesteri razzia 3 esetben tartatott.
A rendőrségi fogházban letartóztatva volt a múlt hóban 42 férfi és 26 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 5 férfi és 3 nő.
A rendőrkapitányság májusban 20 drb. cseléd és 135 drb. munkakönyvet állított ki.
Győr, 1916. június 5.
Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

67. forrás

(1916. június 1.)
205 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak a megelőző hónapokhoz képest némi javulást mutattak.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek közül a kanyaró jelentkezett a polgári lakosság között nagyobb számban, azonkívül egy Bars megyéből idetelepített tót napszámos család egyik
tagjánál hólyagos himlő lett megállapítva és a járványkórházba szállítva. Hozzátartozói és a lakás,
ruházat fertőtlenítve lett, és megfigyelés alá helyeztettek.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas

Bejelentve volt
4
4
46*
1
1**
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Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

2
2

60

2

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

29 fiú
5 fiú
34 fiú

29 leány
3 leány
32 leány
66 gyermek

1 fiú
1 fiú
2 fiú

- leány
- leány
- leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
51, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

35, összesen:

86 egyén
10 idegen
10 egyént

* ebből
**

13 katona
katona

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny

15
12
3
5
2
3

1
1
3
2
1
1

1

Aggsági üszök
Gerinczagysorvadás
Tüdőtágulat
Hörghurut
Májgyulladás
Szemcsésmáj
Sarcoma petefészekben
Vérmérgezés

Koraszülött

-

Éretlenség
Veleszül. gyengeség

3

Végbélrák
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Orbáncz
Bélhurut
Bélrák
Agyhűdés
Véredényelmeszesedés
Lúgkőmérg.

1
2
1
1
2
1

1 Agyhártyalob

2

1 Emlőrák

1

1 Vasúti elgázolás

2
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Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

5
4
2

Gyermekaszály
Agykérlob
Egyet. gümőkór

1 Epekő
2
1

1

1
86

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

9 fiú
1 fiú
8 fiú
- fiú
1 fiú
2 fiú
1 fiú
4 fiú
6 fiú
19 fiú
- fiú
51 fiú

4 nő
- nő
2 nő
1 nő
1 nő
2 nő
2 nő
3 nő
3 nő
13 nő
- nő
35 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

-, összesen:

1 egyén.

Győr, 1916. június hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 JÚNIUS
68. forrás

(1916. július 6.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1764 szám
pm.1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk június 30-án közgyűlést tartott, mely tárgyalta a közkórház zárószámadását és a közúti
költségelőirányzatot, a rokkantak kertvárosára Szabadhegy városrészben telket adományozott, és számos személyi ügyet és kérvényt nagy méltányossággal intézett el. Határozott ezen kívül a város legfontosabb élelmezési ügyeiben. Elfogadta a tanácsnak a
tejközpont létesítésére vonatkozó javaslatát, és elfogadta a győri sertéshizlalókkal létrejött megállapodást, mely a város közönségének 1917 évi február havától 2000 drb. hízott sertést biztosított 6 kor. egységár mellett.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi július 6-án.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

69. forrás

(1916. július 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
7429 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
Az 1916. évi június havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 74 lopás, 9 vagyon elleni, 6 az emberi élet és testi épség elleni, s 9 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 66, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 32.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 65, közbiztonság elleni 78, közrend és
közszemérem elleni 26, tiltott szerencsejáték által elkövetett 4, közegészség és testi épség elleni 33, mezőrendőri 31, ipari 8, halászati 5, útrendészeti 7, vasárnapi munkaszünet megszegése 2, ebmarási 1, egyéb kihágás 95.
Hirtelen halál 1 történt, kórházba szállítás 1.
Gyepmesteri razzia 7 esetben tartatott.
A közig. fogdában múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 20 férfi és 36 nő, kik
közül illetőségi helyére toloncoltatott 5 férfi és 12 nő.
Az r.kapitányság június havában 13 drb. cselédkönyvet és 185 drb. munkakönyvet
adott ki.
Győr, 1916. július 3.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány.

70. forrás

(1916. július 1.)
240 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak általában nem voltak roszszaknak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a himlő esetek némi szaporodása volt konstatálható, egyéb fertőzők csekély számban alacsony halálozással fordultak elő.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő hólyagos
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas

Bejelentve volt
12
4
36
1
6
1
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1
1
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Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1
1

1

62

3

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

28 fiú
1 fiú
29 fiú

32 leány
4 leány
36 leány
65 gyermek

- fiú
- fiú
- fiú

2 leány
- leány
2 leány
2 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
41, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

29, összesen:

70 egyén
9 idegen
4 egyént

HALÁLOKOK:
Aggaszály

13

Tüdőgüműkór

11

Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny

1
3
1
1
1
2
2
5
1

Ütérelmeszesed.
Ujképződmény a
hasban
Gyermekágyi láz
Vérmérgezés
Béllob
Gümős agyhártyalob
Nyúltagyhűdés
Cukros húgyár
Bélrepedés
Hörghurut
Egyet. gümőkór
Elmegyengeség
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3

Aszkór

1

1

Májrák

1

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Végbélrák
Agykérlob
Tüdőlégdag.
Gyomorrák
Bélhurut
Agyhártyalob
Emlőrák
Vasúti elgázolás

1
2
2
1
1
1
1
1

Polgármesteri jelentések a Közigazgatási Bizottság számára 1916

Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
70

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

6 fiú
1 fiú
3 fiú
- fiú
- fiú
- fiú
4 fiú
3 fiú
12 fiú
9 fiú
3 fiú
41 fiú

5 nő
1 nő
- nő
- nő
1 nő
1 nő
2 nő
3 nő
5 nő
9 nő
2 nő
29 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
1, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

1, összesen:

2 egyén.

Győr, 1916. július hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 JÚLIUS
71. forrás

(1916. augusztus 7.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2031 szám
pm. 1916
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
A múlt hóban a város közönségének liszttel való ellátása iránt a szükségelt előkészítő
munkálatok, összeírások, vásárlási igazolványok és őrlési engedélyek kiállítása megkezdődött.
Hasonlóképp kellő intézkedés történt arra vonatkozólag, hogy a szükséges állattakarmány beszerzése biztosíttassék.
Közigazgatásunk múlt havi menete egyébként is teljesen zavartalan volt.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi augusztus hó 7-én.

Höfer Vilmos
polgármesterhely.

72. forrás

(1916. augusztus 3.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
352 szám
eln. 1916
Polgármester Úr!
Az 1916. évi július havi közbiztonsági állapotokról jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 109 lopás, 16 vagyon elleni, 3 az emberi élet és testi épség elleni s 17
egyéb bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 92, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 53.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 102, közbiztonság elleni 55, közrend
és közszemérem elleni 41, tiltott szerencsejáték 6, közegészség és testi épség elleni 19,
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tulajdon elleni 7, mezőrendőri 32, ipari 2, halászati 5, állategészségügyi 3, útrendészeti
10, vasárnapi munkaszünet megszegése 1, egyéb kihágás 102.
Öngyilkosság 1 történt, kórházba szállítás 2.
Gyepmesteri razzia 2 esetben tartatott.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 35 férfi és 26
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 3 férfi és 2 nő.
A rendőrkapitányság július havában 22 drb. cselédkönyvet és 184 drb. munkakönyvet
állított ki.
Győr, 1916. augusztus hó 3-án.
Angyal Armand
főkapitány h.

73. forrás
(1916. augusztus 1.)
264 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégítőknek voltak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek közül megemlítésre méltó, hogy a járványkórházban levő himlő-esetekből kifolyólag több fertőzés elő nem fordult.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
120

Bejelentve volt
3
2
24
1

Meghalt
1

4*

2

2
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Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma

2

2

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

38 fiú
2 fiú
40 fiú

25 leány
3 leány
28 leány
68 gyermek

1 fiú
- fiú
1 fiú

- leány
- leány
- leány
1 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
31, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat
*2

38, összesen:

69 egyén
7 idegen
6 egyént

idegen, 1 katona

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny

18
9
1
3
1
1
3
2
-

Előhaladó hűdéses
elmezavar
Hasi hagymáz
Orbáncz
Gyermekágyiláz
Hashártyagümő
Üszkös szájlob
Id. béllob
Kanyaró
Hörghurut
Tüdőlégdag.
Aszkór
Gümős végbélfe121

2

Gyermekaszály

1

2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Angolkór
Agyhártyalob
Gyomorbélhurut
Epehólyaglob
Ütérelmeszesedés
Gyomorrák
Agyhűdés
Csepleszrák
Vízbefúlt

1
1
1
1
1
1
1
1
3
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kély
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
2
69

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

5 fiú
1 fiú
2 fiú
- fiú
- fiú
4 fiú
3 fiú
2 fiú
7 fiú
6 fiú
1 fiú
31 fiú

3 nő
1 nő
2 nő
- nő
2 nő
3 nő
6 nő
1 nő
3 nő
8 nő
9 nő
38 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

1, összesen:

1 egyén.

Győr, 1916. augusztus hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.

***
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1916 AUGUSZTUS
74. forrás

(1916. szeptember 11.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2336 szám
pm. 1916
Tekintetes Közigazgatási Bizottság!
Közigazgatásunk múlt havi menete teljesen zavartalan volt.
A hó végén megérkezett erdélyi menekültekről való gondoskodás közigazgatásunkra
újabb terhes feladatokat rótt, de ezek a feladatok is fennakadás nélkül, pontosan és körültekintően oldatnak meg.
Eddig körülbelül 2800 menekült érkezett városunkba, kik közül 600 külön ellátást biztosított magának, 2200 pedig csoportonként külön konyhákban étkezik.
A menekültek ellátásával járó nehéz munka anyagi részének megoldására az állami és
társadalmi segély támogatását egyaránt igénybe vesszük.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi szeptember hó 11-én.

Höfer Vilmos
polgármester

75. forrás

(1916. szeptember 5.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
10042 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
Az 1916. évi augusztus havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 137 lopás, 12 vagyon elleni, 2 az emberi élet és testi épség elleni s 7 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 91, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 67.
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Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 43, közbiztonság elleni 91, közrend és
közszemérem elleni 28, közegészség és testi épség elleni 34, mezőrendőri 37, ipari 3,
halászati 11, útrendészeti 8, vasárnapi munkaszünet elleni 2, ebzárlat áthágása 6, egyéb
kihágás 46.
Öngyilkosság és kísérlet 4 történt, kórházba szállítás 3.
A közigazgatási fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 25 férfi és
41 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 3 férfi és 9 nő.
A rendőrkapitányság augusztus havában 25 cselédkönyvet és 117 munkakönyvet adott
ki.
Győr, 1916. szeptember hó 5-én.

Angyal Armand
kir. tanácsos
főkapitány h.

76. forrás

(1916. szeptember 1.)
248 szám
1916 tfőorv.

TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégítőknek voltak nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek csak a kanyaró esetek fordultak elő gyér
számban.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz

Bejelentve volt
3
17

1
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Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

1

1

22

1

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

24 fiú
4 fiú
28 fiú

35 leány
5 leány
40 leány
68 gyermek

3 fiú
- fiú
3 fiú

- leány
- leány
- leány
3 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
41, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

35, összesen:

76 egyén
14 idegen
6 egyént

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob

12
9
5
4

Agyhűdés
Bélhurut
Gyomorrák
Güm. hashártyalob
Cukros húgyár

1
6
2
1
1

Agyvérömleny

-

Aggsági butaság

1

Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob

1
1
2
6

Sokizületicsúz
Agyrázódás
Sejtszövetlob
Egyet. gümőkór

1
1
1
1
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Aszkór
Béllob
Vérhas
Szemcsésmáj
Gyomorbélhurut
Gümős agyhártyalob
Bárzsingrák
Eskór
Öngyilkosság

5
2
1
1
2
1
1
1
2
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Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

1
1

Gégelob és szűkület
Sokszoros csontszú

1
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

5 fiú
2 fiú
6 fiú
1 fiú
1 fiú
- fiú
4 fiú
5 fiú
4 fiú
10 fiú
3 fiú
41 fiú

6 nő
3 nő
3 nő
- nő
- nő
2 nő
2 nő
3 nő
7 nő
5 nő
4 nő
35 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
3, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

2, összesen:

5 egyén.

Győr, 1916. szept. hó 1.
dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan.

***

126

Polgármesteri jelentések a Közigazgatási Bizottság számára 1916

1916 SZEPTEMBER
77. forrás

(1916. október 9.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
2642 szám
pm. 1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk múlt havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk
szeptember hó 14-én közgyűlést tartott. A közgyűlés tudomásul vette a belügyminiszter jóváhagyó leiratait a piaci rendtartásnak, az építési és a villamos műről szóló szabályrendeleteknek módosításáról és a csatornadíjszabás fenntartásáról. Arad város feliratát a házadómentesség kiterjesztése tárgyában pártolva, utasította a tanácsot, hogy a
város belterületén építendő emeletes házakra a községi adómentesség kiterjesztése
iránt tegyen javaslatot. Elfogadta a közkórház 1916. évi költségvetését, továbbá a győri
róm. kath. egyházközségi adók városi kezelésére kötött szerződést. Ezen kívül több
személyi ügyet intézett el méltányosan.
Az ideérkezett erdélyi menekültek elhelyezése, élelmezése, felruházása, általában segélyezése újabb súlyos munkával szaporította e hónapban közigazgatásunk munkáját,
amelyet ez a rendelkezésére álló személyzettel a hazafias célhoz mérten igyekezett
mindenre körültekintő gondossággal, tervszerűen elvégezni, igénybe véve az állami és
társadalmi segítséget.
A gabonafeleslegek rekvirálása is előkészíttetett.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi október hó 9.
Höfer Vilmos
polgármesterhely.
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78. forrás
(1916. október 8.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
11229 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
Az 1916. évi szeptember havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben terjesztem elő:
Bejelentetett 89 lopás, 8 vagyon elleni, 3 az emberi élet és testi épség elleni s 14 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül 76, kideríttetlen, de nyomozás alatt álló maradt 38.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 31, közbiztonság elleni 84, közrend és
közszemérem elleni 29, közegészség és testi épség elleni 11, mezőrendőri 26, ipari 3,
állategészségügyi 18, s egyéb kihágás 52.
Öngyilkosság 1 történt. A közigazgatási fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és
elzárva volt 64 férfi és 35 nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 12 férfi és 8 nő.
A rendőrkapitányság szeptember havában 13 darab cselédkönyvet és 96 munkakönyvet állított ki.
Győr, 1916. október 8-án.

Angyal Armand
kir.tanácsos
főkapitány

79. forrás
(1916. október 1.)
331 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak kielégítőknek voltak nevezhetők.
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A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek az erdélyi menekültek családjában kanyaró,
vörheny és hökhurut esetei fordultak elő, amelyek részben külön lakosztályban, részben a közkórházban lettek elhelyezve.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
5
6
13
8

Meghalt
1
3

5

1

2

39

5

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

24 fiú
6 fiú
30 fiú

30 leány
6 leány
36 leány
66 gyermek

1 fiú
- fiú
1 fiú

2 leány
- leány
2 leány
3 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:
férfi
32, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a szaporulat

30, összesen:

129

62 egyén
10 idegen
14 egyént
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HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny

10
9
1
1
1

Koraszülött

-

Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

2
1
2
3
1
1

Hörghurut
Dermedés
Hasi hagymáz
Orbáncz
Egyet. gümőkór
Béltágulat
Előhaladó hűdéses
elmezavar
Öngyilkosság
Agykérlob
Bélhurut
Gyomorrák
Májrák
Aszkór

2
1
1
1
1
1

Mellhártyarák
Petefészekrák
Villamos áramütés
Hashártyalob
Bélrák
Agyhártyalob

1
1
1
1
1
2

1

Gyomorbélhurut

2

1
1
4
1
1
3

Emlőrák
Égés

1
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
2, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….
Győr, 1916. október hó 1.

2 fiú
3 fiú
3 fiú
- fiú
2 fiú
3 fiú
4 fiú
1 fiú
5 fiú
8 fiú
1 fiú
32 fiú

5 nő
1 nő
6 nő
- nő
3 nő
- nő
2 nő
3 nő
3 nő
5 nő
2 nő
30 nő

2, összesen:

4 egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.
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1916 OKTÓBER
80. forrás

(1916. november 9.)
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
3011 szám
pm. 1916
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Közigazgatásunk október havi menete zavartalan volt. Törvényhatósági bizottságunk
október 12-én közgyűlést tartott. A közgyűlés köszönetét fejezte ki a katonai parancsnokságoknak a munkaadók támogatásáért különösen a mezőgazdasági munkák elvégzésében. Miskolc város feliratát a városi lakosság élelmezése tárgyában részben elfogadta és hasonló felirattal támogatja. A közigazg. fogalmazó állást I. osztályúvá átminősítette. A tűzifatelep létesítésére 250000 kor. forgótőkét engedélyezett kölcsön útján.
A bőriparosok termelő szövetkezetének 3270 □-öl városi területet ölenként 7 korona
egységárban tulajdonul átengedett. Az újvárosi gazdák által bírt legelő 1916 évi béröszszegéből 2000 koronát leengedett. Dr. Polgár Győző ügyvédnek főispán úr által tb. árvaszéki ülnökké való kinevezését tudomásul vette. Ezen kívül személyi ügyeket intézett el, nevezetesen segélyeket és nyugdíjügyek revízióját és külföldi állampolgárok részére községi kötelékbe való felvétel kilátásba helyezését.
Az erdélyi menekültek segélyezését és felruházását a városi segítő iroda tovább folytatta, a románoknak Erdélyből való kiverése után, hazaszállításuk iránt az előírt intézkedéseket megtette. A városi segítő iroda felszaporodott munkája szükségessé tette a
tisztviselők ügybeosztásának részleges változtatását is.
A gabonafeleslegek rekvirálása a hónap elején végrehajtatott, az eredménye 7 waggon
gabonanemű.
A fémek rekvirálása és elszállítása is befejeztetett, az eredmény 122 mázsa. A város lakossága burgonya szükségletének beszerzéséről is gondoskodott a városi közélelmezési hivatal.
A közbiztonsági állapotokról szóló rendőrkapitánysági jelentést csatolom.
Győr, 1916. évi november hó 9-én.
Höfer Vilmos
polgármesterhely.
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81. forrás
(1916. november 1.)
368 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
A lefolyt október hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni, miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak minden tekintetben kielégítők.
Az erdélyi menekültek körében előfordult fertőző kórokról az ide % becsatolt jelentés foglalkozik.
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló torok- és gégelob
Vörheny
Kanyaró
Hökhurut
Hasi hagymáz
Vérhas
Járv. fültőmirigylob
Összesen:

Bejelentve volt
26
25
240
3
15*
2
23
334

Meghalt
9
3
22
1

35

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

34 fiú
2 fiú
36 fiú

26 leány
3 leány
29 leány
65 gyermek

3 fiú
- fiú
3 fiú

- leány
- leány
- leány
3 gyermek

II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

III. Meghalt:

férfi
44, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték
* Ebből 7 katona és 5 idegen

60, összesen:
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A menekültek megérkezésekor szeptember hó 16-án már jelentkeztek szórványos fertőző kóresetek, főleg kanyaró, volt közöttük azonban vörheny és roncsoló toroklob is,
amelyek a tömegszállításokban egybezsúfolt családok köréből a kórház fertőzőosztályára lettek szállítva. Ilyképpen az első megbetegedési esetekhez a térbeli viszonyok
megengedte lakosai között a kórház fertőzőosztályán történt elkülönítésével azonban a
betegség tovaterjedését legalább a kanyaróra, mint a legkönnyebb fertőző kórra nézve
nem sikerült megakadályozni. Miután a kórház a beszállított kanyaró és vörheny s
hagymáz esetekkel már szeptember végén csak hamar megtelt, oda többnek felvétele
lehetetlen volt, ez okból az egyes menekülő telepeken egy-egy szoba lett a kanyaró részére kijelölve, később pedig azok számának növekedtével a Sulzbeck-féle seprűgyárban lettek elhelyezve. Ez azonban a fertőzés további terjedésének szintén nem tudott
gátat vetni, mert egyrészről a Sulzbeck-telep is csakhamar megtelt, úgy hogy kénytelenítve voltunk ismét az első módszerhez, a telepeken külön szobába való elhelyezéshez
fordulni. A kivételt csak a vörheny és hagymáz, roncsoló toroklob esetei képeztek,
amelyek mind kivétel nélkül a kórházba szállíttattak, ennek folytán sikerült is ezen
kórok tova terjedésének gátat vetni, hökhurut esetek mindjárt kezdettől fogva egy egészen külön házban lettek elhelyezve, szintén nem mutattak hajlandóságot tova terjedésre.
Ily módon az adott helyzet a tömeglakás nehézségei, a kórházi fertőzőosztály túlzsúfoltsága, a menekülők emberanyagának csekély ellenálló képessége alkotta azt, hogy
minden igyekezet daczára főleg a kanyaró a mint amelyről tudni való, hogy már oly
stádiumban is fertőző, amikor a köhögésen kívül még külsőleg annak semmiféle megnyilatkozása nem konstatálható – úgyszólván az egész gyermekállományon végig ment.
Jelenleg a kanyaró tovaterjedése úgy látszik megállapodott, a megbetegedési esetek ritkábbak, a többi kóralakokból sem jelentkezett újabb eset.
Előfordult az erdélyi menekültek között október hó 31-ig.
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Vérhas
Összesen

1

-

-

1

-

160

160
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X.

-

7

1
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-

1
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5
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5

1

Amint ezen táblázatból látható, a halálesetek az egyes kóralakok szerint elég magas
számban szerepelnek, amit viszonyítva a város egyéb lakosai körében előfordult kanyaró és egyéb halálozás %-kal, minden esetre nagy különbözetet mutat, amennyiben az
ugyanezen idő alatt a város egyéb lakosai között előfordult 120 kanyaró eset közül
csak 6 volt halálos kimenetelű, addig az eddigi menekültek között előfordult 150 kanyaró eset közül 19 halt el, ami egyrészről amellett szólt, hogy a velük hozott fertőzőkór vírusa rosszabb indulatú volt, de megmagyarázzák a kiállott nélkülözések okozta
testi elgyengülés folytán csökkent ellenálló képességben is leli magyarázatát.
Amint előrelátható volt, azon élénk forgalomnál fogva, amely az erdélyi menekültek és
a város többi lakossága között kifejlődött, a kanyaró megbetegedési esetek a város
többi lakosságára is átszármazott, úgy hogy jelenleg amikor az erdélyi menekültek között már csak szórványos esetek fordulnak elő, a város többi lakosai között kezd elterjedni.
Hogy ezek után mik lennének azon közegészségügyi intézkedések, amelyek hivatva
volnának a kór tovaterjedésének gátat vetni, úgyszólván magától a helyzettől adódik.
Az erdélyiek között kialvóban van, eszerint ott csak az szükséges, hogy majd eltávozásuk után az illető iskolák, hol tartózkodtak, alapos tisztogatásnak vettessenek alá. A város egyéb polgári lakosaira nézve pedig az eddigi eljárásra a bejelentett eseteknek lehető elkülönítése, a beteggel egy lakásban lakó egészséges gyermekeknek az iskolától való
távoltartása az összes segédeszköz rendelkezésünkre állt a múltban s rendelkezésül fog
állani a jövőben is.
Egy kívánságnak azonban kell, hogy ezen helyen is kifejezést adjak, hogy tudni illik
gondoskodás történjék a fertőtlenítéshez szükséges kellékek akadálytalan beszerzésére,
nehogy megtörténjék újból, hogy fertőtlenítés a hiányzó kellékek miatt fennakadást
szenvedjen. Ezen utóbbi eset egy kanyaró esetnél előfordult késedelmes fertőtlenítésnél következett be és bár a miniszteri rendeletek kanyaró esetnél a fertőtlenítést erősen
írják, mégis a nagyközönségnek ez irányban örvendetesen megnyilatkozó kívánságát
nem volna tanácsos hasonló technikai okokból a régi közömbösség medrébe visszaterelni.

134

Polgármesteri jelentések a Közigazgatási Bizottság számára 1916

HALÁLOKOK:
Tüdőlob
Aggaszály
Tüdőgümő

6
10
9

Roncsoló toroklob
Roncsoló gégelob
Gyomorbélhurut

4
5
1

3
1
1

2

Agyvérömleny
Kizárt sérv
Vérzékenység
Strichmin mérgezés
Méhrák

Vörheny

3

Hev. bélhurut

5

Szervi szívbaj

5

Hörghurut

6

Hasi hagymáz
Gyomorfekély
Basedowkór
Agyrázódás
Cukros húgyár
Agykérlob
Aszkór
Görcsök

1
1
1
1
1
2
2
2

Hev. béllob
Psychosismania
depressiva
Genyvérűség
Kanyaró
Májlob
Éretlenség
Szívhűdés
Ütőérelmeszesedés

2

Dermedés

1

1
22
1
1
1
1

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig
60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

8 fiú
3 fiú
15 fiú
- fiú
2 fiú
2 fiú
1 fiú
1 fiú
6 fiú
6 fiú
- fiú
44 fiú

2 nő
4 nő
22 nő
2 nő
2 nő
4 nő
4 nő
1 nő
6 nő
11 nő
2 nő
60 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….

-, összesen:

Győr, 1916. november hó 1.

- egyén.

dr. Petz Lajos
v. tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.
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1916 NOVEMBER
82. forrás

(1916. december 4.)
Győr szab. kir. város rendőrkapitányságától.
13508 szám
ki 1916
Polgármester Úr!
A f. é. november havi közbiztonsági állapotokról szóló jelentésemet a következőkben
terjesztem elő:
Bejelentetett 111 lopás, 17 vagyon elleni, 1 az emberi élet és testi épség elleni s 2 egyéb
bűntett és vétség. Kideríttetett ezek közül a nyomozás során 72, kideríttetlen, de nyomozás alatt maradt 59.
Feljelentetett hatóság és közcsend elleni kihágás 35, közbiztonság elleni 88, közrend és
közszemérem elleni 9, közegészség és testi épség elleni 44, tulajdon elleni 8, mezőrendőri 5, ipari 4, állategészségügyi 8, útrendészeti 18, egyéb kihágás 91.
Öngyilkossági kísérlet1 történt, kórházba szállítás 4.
A rendőrségi fogdában a múlt hó folyamán letartóztatva és elzárva volt 34 férfi és 28
nő, kik közül illetőségi helyére toloncoltatott 5 férfi és 10 nő.
A rendőrkapitányság november hónapban 13 drb. cselédkönyvet és 45 munkakönyvet
állított ki.
Győr, 1916. december 4-én.

Angyal Armand
kir.tanácsos
főkapitány
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83. forrás
(1916. december 1.)
402 szám
1916 tfőorv.
TEKINTETES KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG!
Lefolyt hóról szóló közegészségügyi jelentésemet van szerencsém azzal beterjeszteni,
miszerint az ezen hóban észlelt közegészségügyi mozgalmak nem voltak kielégítőknek
nevezhetők.
A heveny fertőzőkórok terén észlelt jelenségek a kanyaró nagy számban, majdnem járványos
jelleggel fordult elő, az egész város területén elszórtan, főleg az iskolaköteles koron aluli években.
Szalai Antalné 23 éves […] gyári munkás […] 23-án […] a járvány kórházba […] gyógykezelés
illetve megfürdés végett – a fertőzés eredete a […] elő nem fordult. Valószínűleg a […] nem az adott
kvártélyból eredhet […]
I. FERTŐZŐ KÓROK
Roncsoló toroklob
Vörheny
Kanyaró
Hörghurut
Himlő
Hashagymáz
Kiütéses hagymáz
Vérhas
Kolera
Járványos fültő mirigylob
Járványos gerinc agylob
Gyermekágyi láz
Trachoma
Összesen:

Bejelentve volt
16
20
239

Meghalt
4
3
13

1
3

1

2
48
1
330

II. a. Született a lefolyt hóban élve:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

26 fiú
- fiú
26 fiú

15 leány
2 leány
17 leány
43 gyermek
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II. b. Halva született:
Törvényesen
Törvénytelenül
Összesen:
Összesen:

1 fiú
- fiú
1 fiú

- leány
- leány
- leány
1 gyermek

III. Meghalt:
férfi
, nő
kiknek összegéből a kórházban elhalt
illetőségűt levonva kitesz a fogyaték

, összesen:

egyén
idegen
41 egyént

HALÁLOKOK:
Aggaszály
Tüdőgüműkór
Szívizomelfajulás
Szervi szívbaj
Veselob
Agyvérömleny
Koraszülött
Éretlenség
Veleszül. gyengeség
Tüdőlob
Görcsök
Vörheny
Roncsoló toroklob
Szívhűdés

8
7
1
1
2
2
1
10
2
3
4
-

Hasi hagymáz
Béllob
Gyomorbélhurut
Aszkór
Gyermekaszály
Agykérlob
Bélhurut
Gyomorrák
Bélrák
Bélcsavarodás
Agyhártyalob
Hajszálashörgők lobja
Tüdőüszök

1
3
3
4
1
4
4
2
1
1
1
1

Tüdőtágulat
Combtörés
Valbéllob
Gyomorfekély
Tüdőhurut
Egyoldali hűdés
Hörghurut
Kanyaró
Gerinczagylob
Májrák
Önakasztás
Ütérelmeszes.
Végbélrák
Gyermekágyi láz

ÉLETKOR SZERINT:
1 éven aluli törvényes
törvénytelen
1-5 évig törvényes
törvénytelen
5-10 éves korig
10-20 éves korig
20-30 éves korig
30-40 éves korig
40-60 éves korig

9 fiú
3 fiú
19 fiú
1 fiú
1 fiú
4 fiú
- fiú
1 fiú
9 fiú
138

5 nő
3 nő
13 nő
3 nő
- nő
1 nő
1 nő
3 nő
5 nő

1
1
1
1
2
1
4
13
1
2
1
1
1
1
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60-80 éves korig
80 éves koron túl
Összesen:

6 fiú
2 fiú
55 fiú

6 nő
3 nő
43 nő

ORVOSI SEGÉLYT KERESETT:
7 éven aluli
-, felnőtt
Orvosrendőri boncolat: ……….
Győr, 1916. december. hó 1.

-, összesen:

- egyén.

dr. Petz Lajos
tiszti főorvos,
az orsz. közeg. tan. tagja.
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84. forrás
(1914. június 29.)

Győr szab. kir. város tanácsától
7510/914. tan.

Hirdetmény
Győr szab. kir. város közönsége a m. kir. belügyminiszter úrtól a következő
sürgönyi értesítést kapta:
„Ő Császári és Királyi Fensége Ferenc Ferdinánd főherceg Úr és fenséges hitvese Hohenberg Zsófia hercegnő június hó 28-án a déli órákban Szarajevóban bűnös
merénylet áldozatául estek. Erről a megrendítő országos gyászesetről a város közönségét a legmélyebb megilletődéssel értesítem. Belügyminiszter.”
Midőn e sürgöny tartalmát városunk közönségével mély megilletődéssel közöljük bizalommal kérjük őt, hogy a zenés mulatságoktól való tartózkodással is fejezzük ki együttérző fájdalmunkat és gyászunkat.
Győr szab. kir. város tanácsának 1914. évi június hó 29-én tartott üléséből.

Wennes Jenő

udv. tan. polgármester

85. forrás
(1914. június 30.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
329/1914.
Tárgy érdeme:
Elnöklő főispán a megjelenteket üdvözölvén a következő szavakkal fordul a közgyűléshez, amely a gyász jeléül a beszédet állva hallgatta végig.
„Mély megilletődéssel köszöntöm a tek. Törvényhatósági Bizottságot és a rendkívüli közgyűlést ezennel megnyitom.”

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Ő cs. és kir. Fensége Ferencz Ferdinánd főherceg úr és fenséges hitvese két nappal ezelőtt Szarajevóban bűnös merényletnek estek áldozatul.
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Az országos gyász a fekete fátyolt városunkra is ráborította. És e mély gyász szólította
ma egybe a tek. Törvényhatósági Bizottságot, hogy a lesújtó eseményt testületben vegye tudomásul és érzelmeit testületi gyűlésében nyilvánítsa.
Ismerem a város közönségének hűséges hódolatát és ragaszkodását, amelyet a Felséges
uralkodóház iránt jó és balsorsban minden időben érzett és tanúsított; tudom, mily
igaz az a fájdalmas érzés, amellyel rettenetes véggel sújtott Fenséges Trónörökösét
gyászolja, akinek komoly, férfias személyében a becsvágynak, hatalmas munkaerőnek,
kötelességteljesítésnek mintaképét tisztelje, és akitől hazánk boldogításának nagy munkájának a jövőben remélte; ismerem azoknak a könnyeknek tisztaságát és forróságát,
amelyeket e nemes város közönsége a mintaszerű családapának és fennkölt lelkű édesanyának ravatala körül a kegyetlenül sújtott kis árvákért hullajt; de különösen ismerem
azt az alattvalói mély hódolatot és legbensőbb szeretetet, amellyel e város lakossága
féltékenyen őrzött ősz uralkodónkat, a legbölcsebb államfőt, a sors által annyiszor sújtott Koronás Királyunkat körülveszi.
Ezen meggyőződésemben és közönségünkkel így együtt érezve tisztelettel javaslom,
hogy a tek. Törvényhatósági Bizottság Fenséges Trónörökösünk és hűséges hitvese
rettenetes végzete fölötti mély fájdalmunk, úgy forrón szeretett nagy Királyunk iránti
legbensőbb részvétünk és törhetlen ragaszkodásunk kifejezését szólva az erről szerkesztendő feliratot a Legmagasabb Trón zsámolyához leendő eljuttatás céljából m. kir.
miniszterelnök úrhoz felterjeszteni méltóztassék.
Végzés
A törvényhatósági bizottság a főispáni javaslatához egyhangúlag hozzájárult és azt határozattá emeli, s a tanács javaslatának előterjesztése végett átadja a szót a város főjegyzőjének, aki előterjesztette.

86. forrás

(1914. június 30.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
330/1914.
Tárgy érdeme:
M. kir. Belügyminiszter 450/914 sz. sürgöny értesítését Ferencz Ferdinánd trónörökös
főherceg és hitvese Hohenberg Zsófia hercegnő váratlan elhunytáról.

Végzés
Győr sz. kir. város törvényhatósági bizottsága megdöbbentve az emberi lélek olyan
tartalmának látásától, mely embereket arra visz, hogy hamisan nemzeti ideáloknak ne144
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vezett lidérc fényű célok elérésére irányuló törekvéseikben emberhez méltatlan, az
emberi lelket meggyalázó dühvel piszkítják ártatlan embertársaikat; s be lévén kapcsolva azon gondolatközösségbe, mely e megmagyarázhatatlan gondolat és érzelmi világ
pusztító kitöréseinek láttára az emberiség szellemi és erkölcsi javait félti, s át lévén hatva azon érzelmi közösségtől, mely rendkívüli események által okozott örömben s
gyászban együtt érez, s szíve az egész emberiség szívével egyszerre dobban meg.
Felfogja a jún. 28-án Sarajevóban történt megrendítő esemény hatásait úgy szeretett
öreg Királyunkra, mint atyai kormánya alatt álló országokra s ezekben lakó népek sorsára s ezen esemény gyászos fontosságát megértve, – egy szívvel-lélekkel elítéli az emberiség jobb érzéseibe vetett hitét megingató véres eseményt s kifejezi e felett érzett
nagy gyászának érzelmét, s együtt érez az érezni tudó világon mindenkivel, akit e véres
esemény megrázott s levert.
Felír a koronás Királyhoz, hogy úgy királyi, mint családfői mivoltában a sors számtalan
s nagy csapásai után reá mért megmérhetetlen veszteségben vele van, vele érez, s kéri a
Felséget, hogy együttérzésének kifejezését kegyesen fogadni méltóztassék.
Kifejezi azon reményét, hogy a gondviselés megelégedve a Királyra mért kegyetlen s
sűrű csapásait: értük népei javára gyümölcsöző hosszú élettel ajándékozza meg, melyben a király sebzett szíve népei szeretetétől hegedni fog.
Elhatározza, hogy őszinte gyászának jeléül székházán a gyászlobogót egy hónapig kifüggesztve tartja.
Kimondja, hogy a korán elhunyt trónörökös temetésén küldöttséggel részt vesz s
megbízza a város polgármesterét, hogy a küldöttség megalakításáról gondoskodjék.
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87. forrás
(1914. augusztus 12.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
Polgármesteri iratok
8991/1914. tan.
Nagyméltósági Báró Hazay Sámuel8
cs. és kir. gyalogsági Tábornok
m. kir. honvédelmi Miniszter úrnak
Budapesten

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!
Hazafias örömmel vettük a hírét, hogy koronás királyunk ő Felsége Nagyméltóságodat
gyalogsági tábornokává kinevezni kegyeskedett.
A legfelsőbb királyi kézirat indoklás nélkül adja tudtára a nemzetnek a király kegyének
megnyilatkozását, de érezte, tudta minden magyar ember, hogy a királyi kegy azon
szervező munkának kívánt jutalma lenni, melyet Nagyméltóságod a magyar királyi
honvédek harckészségének fokozása, a nagy próbára való felkészítése érdekében éveken át kifejtett s kifejt, s mely szervező munkát a felkészült honvédség fegyvereinek
dicső fényei igazolni s koronázni fognak.
E nagy napokban, midőn szemünk előtt készül a történelem egy nagy fejezete, – melyben fegyveres erőnknek, – s vele honvédségünknek király és honszeretetből sugallt s
tüzelt nagy és önfeláldozó tetteiről fognak a történetírók beszélni, – sietünk megragadni az alkalmat, hogy egyesüljünk azokkal, kik Nagyméltóságod kitüntetésében a hazát szerető s védő munka jutalmát látják s ünneplik.
Fogadja Nagyméltóságod királyi kitüntetése alkalmából hazafias üdvözletünket s azon
hitünk kifejezését, hogy Nagyméltóságod szervező munkáját nemzetünk felett lebegő
Gondviselés a magyar fegyverek győzelmével is jutalmazni s koszorúzni fogja.
Győr sz. kir. város tanácsának 1914. augusztus 11. tartott üléséből.

Wennes Jenő

udv. tan. polgármester.

Helyesen Hazai Sámuel, (1851-1942). Hivatásos katonatiszt, honvéd vezérezredes, felsőházi tag, 1910 és
1917 között a Magyar Királyság honvédelmi minisztere.
8
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88. forrás
(1914. szeptember 26.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
333/1914.
Tárgy érdeme
Sorra került dr. Fischer Gyula és a törvényhatósági bizottság számos tagjának következő indítványa:

Tek. Törvényhatósági Bizottság!

A világtörténelem legfontosabb fejezetét alkotó vészterhes napjainkban, mikor Európa
majdnem valamennyi állama ádáz harcban áll egymással és ellenségeink az emberi kultúra összes vívmányainak letiprására szövetkezve ezer éves állami létünk ellen törnek,
– igazságunk mellett való rendíthetetlen hitünk és hazaszeretetünk által hősökké avatott seregeink önfeláldozó küzdelme és a Mindenható segítségébe vetett erős meggyőződésünkön kívül megnyugvásunk és öntudatunk sziklaszilárd alapja dicső szövetségeseink, a német birodalmi seregek letörhetetlen falanksza és a szövetségi hűség, a férfias
erények, a gondviselésszerű nagy uralkodó ragyogó mintaképe Vilmos német császár.
A világuralmi helyzetet megváltoztató eme óriási küzdelem az idők végéig a népek
benső meggyőződésén alapuló elválhatlan szövetségévé kovácsolja össze a létében
megtámadott monarchia mindkét testvéri államát és a nagy és fenséges német birodalmat.
Ez együttérzésünk és a német császár iránti felülmúlhatlan tiszteletünk külső megnyilvánulásául indítványozzuk.
Hogy miután Győr szabad királyi város szíve a belváros rajongva szeretett nagy uralkodónk népei atyjának, Ferencz Józsefnek dicső nevét viseli, a városnak azzal határos
szép útja, a mostani Vásártér egész hosszában a Munkácsy utcától egészen a pénzügyigazgatósági palotáig Vilmos császár út-nak neveztessék.

Végzés
A közgyűlés a beterjesztett indítványt a tanács mint állandó választmány 10171/914
sz. javaslatára egész terjedelmében egyhangú lelkesedéssel elfogadja s ehhez képest a
Vásártér-szert egész hosszában „Vilmos Császár Út”-nak nevezi el.
Ezen határozat a m. kir. miniszterelnök úr útján a német nagykövetségnek tudomására
hozandó. A határozat végrehajtásával a közgyűlés a tanácsot bízza meg azzal, hogy a
felmerülő költségek a rendkívüli kiadások rovata tervére fedezendők.
Erről a város tanácsa értesítendő.
Miután a felvett és azonnal felolvasott jegyzőkönyvet a törvényhatósági bizottság hitelesítette, elnöklő főispán a közgyűlést, melynek egyéb tárgya nem volt berekesztette.
Jegyezte: tb. jegyző

Wennes Jenő
polgármester
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89. forrás
(1915. január 12.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
2/1915.
Tárgy érdeme
Abaúj-Torna vármegye pártolás végett megküldi a magyar katonák üdvözlése tárgyában a m. kir. kormányhoz 834/kgy.914 számon intézett feliratát.
Végzés
A törvényhatósági bizottság a tanács mint állandó választmánynak 12963/914 sz. javaslatához képest Abaúj-Torna vármegye közönségének a feliratban kifejezésre juttatott álláspontját magáévá teszi, s a m. kir. miniszterelnök úr útján a m. kir. kormányhoz a következő felirat intézését határozza el:

Nagyméltóságú Miniszter Elnök Úr, Kegyelmes Urunk!
Győr szab. kir. város törvényhatósági bizottsága szemlélve a küzdelmet, mely a nemzet
létéért, jövő biztonságáért, boldogulásáért s e boldogulás feltételeinek biztosításáért jelenben folyik, s mely napjainkat történelmi időkké teszi.
Tapasztalva azon honszerelmet s ezáltal tüzelt áldozatkészséget, melyet a magyar katona e haza megszentelt földjéért s a koronás királyért tanúsít, – szeretettel, hálával
hajtja meg hadseregünk, honvédségünk, népfelkelőink, ezeknek minden fegyverneme,
csapata és katonája előtt elismerése zászlaját s erős hittel hiszi, hogy mindaz a vér, amit
katonáink oly bőven ontanak, mindaz a sok könny, melyet szülők, hitvesek, gyermekek
e háború alatt kisírtak s utána sírni fognak, s mindaz a verejték, mely e nagy munkában
magyar homlokról lepereg meghozza, mert meg kell hoznia jutalmát.
Megvan győződve e város törvényhatósági bizottsága, hogy e jutalom nem lehet más,
mint e nemzet áldozatának, munkájának gyümölcse, tekintélyének, súlyának, politikai
hatalmának törvényes alapon való fokozása, hatékonyabb, senki által nem vitatható, de
nem is gátolható lehetősége nemzeti s gazdasági erősödésének.
Tudja azonban e törvényhatósági bizottság, hogy mindennek feltétele az összetartás, a
vállhoz vállat vető munka, a nemzet s király közt létesült harmónia, s ennek eredményéül létrejött politikai alapnak minden tényező által való tiszteletben tartása, érvényesítése, mert ez nemcsak a magyar nemzetnek, hanem a monarchia nagyhatalmi állásának is legfőbb érdeke.
Bízván a nemzet erejében, királyának törekvéseink jogosságát megértő s méltányló lelkében, – felfogva a nemzet és király közti teljes harmónia értékét s a törvényes alapon
végzett közös munka eredményeinek fontosságát: kérjük Nagyméltóságodat s a vezetése alatt álló m. kir. kormányt, hogy a magyar hazára, a királyi házra s a monarchia
másik államára egyaránt kiható jelentőségű háborúnk alatt s ennek, – erős hitünk szerint – győzelmes befejezése után a nagy leszámolásnál a törvényes állapotok változtatá148
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sa nélkül, – legyőzve a még mindig fel-feltűnő magyarellenes törekvéseket, – a nemzet
jogainak s érdekeinek biztosítása érdekében mindent megtegyen s odahasson, hogy a
nemzet páratlan áldozatkészségéért részére a törvényes alapon való nemzeti fejlődés,
biztonság s erősödés feltételei biztosíthassanak.
Kérjük Nagyméltóságodat arra is, hogy megemlékező hálánkat katonáink önfeláldozásáért, büszkeségünket az ősök példáján lelkesülő áldozatkészséges vitézségükért az illetékes tényezők közvetítésével tolmácsolni kegyeskedjék.
Ezen alkalmat megragadva a város törvényhatósági bizottsága a m. kir. miniszterelnök
urat újévi beszédjében megnyilatkozó s a nemzet biztonságára irányuló gondoskodásáért, – a háború alatt a nemzeti biztonság eszközeinek megszerzésére irányuló munkájáért a tántoríthatatlan hittel vallott győzelem előkészítésére, – a győzelem gyümölcseinek a nemzet számára való biztosítására irányuló gondosságáért tisztelettel s bizalommal üdvözli.
Erről a m. kir. miniszterelnök feliraton, Abaúj-Torna vármegye közönsége jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.

90. forrás

(1915. március 11.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
31/1915.
Tárgy érdeme
A császári német nagykövetség köszönő leirata a Vásártér-szernek Vilmos császárról
történt elnevezése tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a leiratot tudomásul veszi.
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91. forrás
(1915. május 2.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
3390/1915 tan.

Győr szab. kir. város tekintetes Tanácsának
Győr
Városunk nagy fiának és első polgárának, méltóságos Wennes Jenő m. kir. udvari tanácsos, Polgármester Úr elhunyta alkalmából őszinte, mély részvétünknek adunk
kifejezést.
A megboldogult halála, aki Győr minden egyes lakójának és annak minden intézményének érdekeit szívén viselte és a leghívebben ápolta, egész városunk veszteségét jelenti és a tekintetes Tanácscsal vállvetett munkával létesített alkotásai maradandó
emléket biztosítanak neki városunk fejlődésének történetében, a nép pedig, melynek a
szó szoros értelmében atyai jóakarója volt, szívében fogja megőrizni emlékét, nagy
polgármesternek.
Kelt Győrött, 1915. évi május hó 2. napján.
Kiváló tisztelettel
Weisz Hermann
hitközségi alelnök
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92. forrás
(1915. május 4.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
67/1915.
Tárgy érdeme
Ezek után Farkas Mátyás polgármester-helyettes a következő szavakkal méltatta az elhunyt emlékét:

Méltóságos Főispán Úr!
Tek. Törvényhatósági Bizottság!
Ha volt alkalom, melyben éreztem feladatom nehézségét, a mai az, ha volt pohár keserű tartalommal, melyet tisztemtől folyólag ürítenem kellett, ennél keserűbb, fájdalmasabb nem volt.
Félve szólalok meg tek. törvényhatósági bizottság, hogy kifejezést adjak a fájdalomnak,
mely eltöltötte e város közönségét, mikor utolsó útjára kísérte korán elhalt becsületes,
hű fiát, kit egész lelkével szeretett, s ki őt is egész lelkével ölelte.
De elháríthatlan tisztem, szomorú kötelességem, hogy megtegyem, s ha a szó erejét
meg fogja törni az érzelem, a kiömlő könny legyen tanúja a túláradó fájdalomnak, mely
a tiszttárs s a barát szívét eltölti.
Tek. Törvh. Bizottság! Meghalt e város polgármestere, fejlődésének irányítója, hajója
kormányának vezetője.
Eltűnt e falak köréből, kinek agyának minden terve, szíve tartalmának minden jó érzése e város jólétéért született s dobogott s ki szeretettel ölelt minden eszmét, mely e város polgárainak boldogabb életére vonatkozó eszközöket biztosította.
Kövek és virágok hirdetik megvalósult eszméit, a megfékezett töltések közé zárt víz,
kormányzó tudását.
Ha nézem üres helyét, melyből csak a közelmúltban annyi szeretettel szólott terveiről:
azt kell mondanom, hogy lehetetlen hogy ez egészen üres legyen, sőt hiszem, hogy itt
maradt szíve egész tartalma, mely betölti e termet s bíztat önzetlenül dolgozni a köz, a
polgárság érdekében.
Nem hiszem, hogy egészen kiégett volna szíve tartalma, a szeretet olaja, melyből oly
bőven öntött számára e város polgársága, hívén, hogy elég lesz öreg korára; tovább ég
az azokban a szívekben, melyek érezni tudnak; tovább ég, mint a hála mécsese az emlékezés oltárán.
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Azt mondják, a sors útjai kiszámíthatatlanok. Lehet. De az bizonyos, hogy Isten intézkedései bölcsek.
Az Isten akarata, hogy úgy távozzék körünkből, mint a leggazdagabb, ki nagy-nagy értékeket hagyott hátra, egy nagyváros közönségének őszinte szeretetét, mely fájdalmas
könnyekkel öntözte az emlékezés virágait.
A természet virágai takarják sírját, künn a temetőben. A lélek virágai, a hála és szeretet
e teremben ölelik s koszorúzzák alakját.
S ha Isten lassan-lassan egyik jótéteményével, a feledés mohával is fogja takarni fájdalmunkat, s ha múló esztendők patinával is fogják bevonni alakját, a moha alól ki fog
virítani az emlékezés virága s a patina alól napfényre fog kerülni alakja, az önzetlen
munka s a városszeretet képmása.
Mivelünk pedig, élőkkel és gyászolókkal maradjon szeretete, s intézkedéseinket hassa
át szelleme.
Tárgy érdeme
Ezek után előterjesztem javaslataimat, méltóztassék
1. emlékét jegyzőkönyvében megörökíteni;
2. mély és őszinte együttérzéséről az elhunyt özvegy értesíteni;
3. elrendelni, hogy gyásza jeléül a gyászlobogó a városházán a halál napjától
számított 30 napon át kitűzve tartassék;
4. elrendelni, hogy arcképe a városház tanácsterme számára megfestessék, s a tanácsot meghatalmazni, hogy az arcképfestést megrendelje s a most még nem
számszerűsíthető összeget a pénztárból utalhassa;
5. jóváhagyólag tudomásul venni, hogy a tanács az elhunytat a város halottjának
tekintve eltemetéséről gondoskodott s a tanácsot utasítani, hogy síremlék
emelésére tegye meg az intézkedéseket.
Végzés
A közgyűlés az indítványokat egyhangúlag elfogadja, a tanács intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi, egyben dr. György Károly bizottsági tag indítványára utasítja a város tanácsát, hogy a város egy utcájának Wennes Jenő nevéről leendő elnevezése iránt
tegyen a közgyűléshez előterjesztést.
Erről a tanács értesítendő.
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93. forrás
(1915. szeptember 16.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
179/1915.
Tárgy érdeme
Polgármester a következő bejelentést teszi:

Tekintetes Közgyűlés!
Mély megilletődéssel és őszinte részvéttel vette egész Magyarország a gyászhírt, hogy
Vaszary Kolozs9 bíboros, az ország nyugalomba vonult hercegprímása földi pályafutását bevégezve, az isteni gondviselés által osztályrészéül juttatott magas korban elköltözött az élők sorából.
A jóságban és szeretetben megaggott egyházfőt ezrek szomorúsága kísérte sírjába, s a
nemzet hálás kegyelettel őrzi meg emlékét annak, aki mint az egyház vezetője, mint államférfi, mint tudós és mint ember mindig csak a szeretet, a jóság és a béke apostola
volt.
Elhunyta nemcsak az egyház, hanem az ország gyásza is. És gyásza különösen Győr
szab. kir. város törvényhatóságának. Évek hosszú során át itt élt közöttünk és velünk,
mint a törvényhatósági bizottság tagja a közügyek iránt eltelt lelkesedéssel dolgozott
városunk javáért. Munkásságával már akkor kiérdemelte a város közönségének szeretetét, s mikor hivatása az ország első főpapi székébe szólította, a város közönsége érdemei elismeréséül díszpolgárainak sorába iktatta. Magas egyházi méltóságában országos
gondok között is tapasztaltuk figyelmét és jóindulatát, s ezért elköltözése e város lakosságából fájdalmas gyász érzését váltotta ki.
Ez érzések hatása alatt indítványozom: méltóztassék a törvényhatóság gyászának kifejezést adva néhai Vaszary Kolozs bíboros, Magyarország volt hercegprímása és Győr
szab. kir. város díszpolgára emlékét jegyzőkönyvében megörökíteni s jóváhagyólag tudomásul venni, hogy a város polgármestere a közönség részvétét a pannonhalmi Szt.
Benedek rend főapátságának átiratilag kifejezte, a tanács pedig Keszthelyen 1915. évi
szeptember hó 9-én végbement temetésen a várost küldöttségileg képviselte s a ravatalra koszorút helyezett.
Végzés
A közgyűlés a polgármester indítványát elfogadja és a bejelentést tudomásul veszi.

Vaszary Kolos (1832-1915), bíboros, esztergomi érsek, történész. 1847-től bencés szerzetes, 1885-től
pannonalmi főapát, 1891-től esztergomi érsek és hercegprímás, 1893-tól bíboros. 1912 decemberében lemondott méltóságáról. Győr város díszpolgára.
9
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94. forrás
(1915. október 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
215/1915.
Tárgy érdeme
Olvastatott a m. kir. miniszterelnöknek következő leirata:
„Ő császári és apostoli királyi Felsége a város közönsége részéről, a törvényhatósági bizottság folyó évi június hó 28-án tartott rendes közgyűléséből Olaszország
hitszegése alkalmából előterjesztett legalázatosabb hódolatot megelégedéssel legkegyelmesebben fogadni és a város közönségének legmagasabb szíves köszönetét legkegyelmesebben kifejezni méltóztatott.
Ugyanez alkalommal a város közönsége részéről kifejezett üdvözlésért Frigyes főherceg Ő cs. és kir. Felsége, tábornagy és hadsereg főparancsnok úr hálás köszönetét kifejezni méltóztatott.
Erről a város közönségét tudomásul ezennel értesítem.
Budapest, 1915. évi aug. hó 26-án

Tisza s.k.”

Végzés
Tudomásul szolgál.

95. forrás
(1916. december 12.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
10331/1916 tan.
M. Kir. belügyminiszter meghívója a koronázási ünnepre
HAT.
A távirati meghívó szerint a király és királynő Ő felségeik megkoronázása folyó évi december hó 30-án fog végbemenni, melyen a törvényhatóságok 3 tagú küldöttséggel vehetnek részt. Minthogy Győr szab. kir. város törvényhatóságának képviselete iránt a törvényhatósági bizottság közgyűlése az idő rövidsége miatt nem intézkedhetik a tanács a m. kir. belügyminiszter Úrnak bejelenti, hogy Győr szab. kir. város
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közönségét a koronázási ünnepen Szodfridt József főispán10, Farkas Mátyás polgármester és hegyeshalmi dr. Fischer Gyula11 nyug. kir. főügyész törv. bizottsági tag fogják képviselni.
A meghívót jelen határozatunk kapcsán bemutatjuk a törvényhatósági bizottság közgyűlésének.
Győr szab. kir. város tanácsának 1916. évi dec. 12-én tartott üléséből
Farkas Mátyás
polgármester

96. forrás
(1916. december 14.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
10458/1916 tan.
Győr szab. kir. Város Tekintetes Tanácsának
Győr.
Folyó évi december hó 12-én 10330/1916. tan. szám alatt kelt megkeresése kapcsán
van szerencsém a Tekintetes Tanáccsal közölni, hogy teljes mértékben osztom azon
felfogást, mely szerint a koronázási halom12 megalkotásához Győr városa legmegfelelőbben a püspökvárból vett földdel járulhat hozzá, miután Győr szab. királyi városban
a püspökvárhoz, mint hajdani fellegvárhoz fűződik a legtöbb történelmi emlék, annak
falai között a magyar szent korona is többször menedéket talált, és ezért készséges
örömmel hozzájárulásomat nyilvánítom ahhoz, hogy a város gazdasági hivatala a szükséges 5 kgr. súlyú tiszta földet a püspökvár területéről szerezze be.
Egyben megjegyzem, hogy a földet 4 helyről, úgymint Szent István király szobra, szeretett hazánkért hősi halált halt Gergely és Paksi Balázs győri megyés püspökök, toSzodfridt József (1860-1939), állami tisztviselő, főispán. 1912-től a vármegye és a város főispánja. Tisza
István távozásáig látja el ezt a megbízatását.
11 Hegyeshalmi Dr. Fischer Gyula királyi főügyész, a győri evangélikus egyházközség és a győri evangélikus egyházmegye tiszteletbeli felügyelője, a Győri Első Takarékpénztár igazgatósági tagja.
12 Koronázási halom, koronázási domb vagy királydomb a koronázó városban Magyarország vármegyéinek és szabad királyi városainak földjéből összehordott mesterséges halom, melyre a megkoronázott és a
nemzetnek esküt tett magyar király koronázási díszben föllovagolt, s tetején a 4 égtáj felé napvágást tett.
10
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vábbá Pálffy és Schwarzenberg emléke, végül a franciák által 1809-ben felrobbantott
bástyafal mellől fogom kiadni.
Fogadja a Tekintetes Tanács őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Győr, 1916. évi december hó 14-én.

Fetser Antal13

győri püspök

97. forrás
(1916. december 21.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
10458/1916 tan.
Győr sz. kir. város közönségétől

Császári és apostoli Királyi Felség!
Legkegyelmesebb Urunk!
Magyar nemzetünknek ezredéves múltja viszontagságai között és egy szebb és boldogabb jövőbe vetett, állhatatosan fenntartott reménysége meghatványozódott erővel járta át szíveinket Császári és Apostoli Királyi felséged legkegyelmesebben kinyilvánított
ama óhajával, hogy Szent István Koronájának erejével mielőbb a Királyi hatalom teljessége szálljon felségedre, s ezzel a magyar alkotmány erősebbé és biztosabbá tételének, úgy a magyar nemzet szabad fejlődésének feltételei biztosítva legyenek.
A nemzetnek véres tusákban, ágyúk dörgése és puskák ropogása közben kipróbált hűségét megszilárdítja az a jelentős pillanat, midőn a szent Korona felséged
felkent fejét és felséges Hitvesét, a Királynét érinti; Király és nemzet kölcsönös ragaszkodása és bizalma járnak e magasztos esemény nyomában és megkönnyítik felségednek a trón elfoglalásakor tett fogadalmát, hogy nemzetének igazságos, szeretetteljes fejedelme lehessen s állandó törekvését alattvalói erkölcsi és szellemi javainak előmozdítására, a szabadság és jogrend oltalmazása irányíthassa.
Véres harcok adtak felségednek szomorú alkalmat arra, hogy magyar nemzetét
közvetlenül megismerhesse; e harcokban kiömlött vér és elpusztult élet kell hogy a
nemzet lelkének megértéséhez vezessenek. Mi a nemzet lelkét ajánljuk fel felségednek,
Fetser Antal (1862-1933), győri püspök. 1885-ben szentelték pappá. 1914 decemberétől győri püspök,
beiktatására 1915. március 25-én került sor. Püspöksége idején számos győri templomot felújíttatott, később támogatásával épült a gyárvárosi templom is.
13
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hogy abból bőségesen merítsen erőt nehéz munkájához; lelkünk szent áhítatával kérjük
a Mindenhatót, hogy a milliók nyugalmát feldúló háború borzalmát megszüntetve
felségteket részesítse bő áldásaiban, adjon lelki és testi erőt, hogy a magyar szent Korona oltalma alatt a magyar nemzet boldogítására irányuló hosszú és bölcs uralkodásuk
soha el nem homályosuló fényt deríthessen a Hazára.
Kelt
Győr szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1916. évi december hó 21-én tartott közgyűlésében

Császári és apostoli Királyi felségednek
alattvalói hódolattal
Farkas Mátyás
Győr
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98. forrás

(1914. október 22.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
356/1914.
Tárgy érdeme
A hadba vonult városi alkalmazottak javadalmazásának megállapítása.
Végzés
A közgyűlés a tanács 10474/914 sz. javaslatára jóváhagyólag tudomásul veszi a tanácsnak 10231/914. sz. határozatát, amellyel a hadi szolgálatra bevonult városi alkalmazottak illetményeinek folyósítása tárgyában a 6233/914 sz. M. E. rendeletben lefektetett
irányelveket alkalmazta, illetőleg kimondta, hogy a város ideiglenes alkalmazottainak,
ha nősek vagy családfenntartók – hozzátartozói részére eddig élvezett illetményüknek
60%-át folyósítja hadi szolgálataik tartalmára. Felhatalmazza egyúttal a közgyűlés a tanácsot, hogy a hadi szolgálatra bevonult nőtlen alkalmazottak részére is folyósíthasson
esetről-esetre a viszonyok által megkívánt ellátást.
Erről a tanácsot, számvevőséget és mérnöki hivatalt kell értesíteni.

99. forrás
(1915. január 28.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
14/1915.
Tárgy érdeme
Olvastuk a tanács előterjesztését a hadba vonult városi alkalmazottak fizetése tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmány 146/915 sz. javaslatához képest elhatározza, hogy miután 356/914 sz. határozatával a hadba vonult városi alkalmazottak
javadalmazásának megállapításánál a 6233/914 sz. M. E. rendeletben kifejezett irányelvek alkalmazását elfogadta, az ezen rendelet kiegészítéseképp kiadott 34/915 M. E.
sz. rendeletnek 1-7 pontjai alatt felsorolt különféle hadkötelezettségi minőségben vagy
önként hadiszolgálatra bevonult tényleges állományú – nem különben a 8-9 pontok
alatt említett a háború kitörésekor a külföldön tartózkodó, illetve a tényleges katonai
szolgálatra történt bevonulás előtt nyugalomba helyezett állami és vármegyei tisztvise161
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lők, altisztek és szolgák polgári illetményeinek illetve nyugdíjának folyósítását szabályozó rendelkezéseket, a városi alkalmazottak polgári illetményeinek illetve nyugdíjának megállapításánál irány adónak elfogadja illetve azok alkalmazását hasonló esetekben a városi tisztviselők, altisztek és szolgákra kiterjeszti.
Ellenben a kiegészítő M. E. rendelet 10 pontjával szemben, mely az állami és vármegyei napidíjasok /: napibéresek :/ családi pótlékának beszüntetését tárgyalja, változatlanul fenntartja a közgyűlés a 356/914 sz. alatt hozott határozatának az ideiglenes alkalmazottakra hozott rendelkezéseit.
Erről a tanácsot és számvevőséget a 34/915 M. E. sz. rendelet egy másolati példányának kiadása mellett kell értesíteni.

100. forrás

(1915. február 21.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1497/1915 tan.
Méltóságos Polgármester Úr!
Alulírottak az összes rendőrlegénység nevében azon alázatos kérelemmel járulunk a
méltóságos Polgármester Úr kegyes színe elé, hogy tekintve a mai drágasági viszonyokat, jelenlegi fizetésünkből megélni képtelenek vagyunk. Legalábbis még e drágasági
viszonyok így fennállnak, fizetésünket drágasági pótlék címén megjavítani méltóztassék.
Tekintettel arra, hogy a mai nagy drágaság már hónapok óta fennáll minek következtében köztünk lévő s nagyobb családdal bírók már eladósodtak, miért a kért drágasági
pótlékot legalábbis visszamenőleg új évtől megadni méltóztassék.
Kérésünket az összes rendőrlegénység nevében megújítva maradunk a méltóságos
polgármester úrnak legalázatosabb szolgája.
Győr, 1915. február 21-én
Fazekas András
rendőr
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101. forrás

(1915. február 23.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1506/2915 tan.
Tekintetes Tanács!
Győr szabad királyi város hivatásos tűzoltóságának legénysége azzal az alázatos kéréssel fordul a Tekintetes Tanácshoz, hogy fizetésünket pótolni, s ezáltal a megélhetési
módokat javítani kegyeskedjék.
Nem kell a Tekintetes Tanácsnak indokokat felhoznunk fenti kérésünk mellett, hisz méltóztatik ismerni a városban lévő nehéz megélhetési viszonyokat, melyek
lehetetlenné teszik családunknak kenyérrel való ellátását abból a fizetésből, melyben jelenleg részesülünk. A lakásbér, ruha, élelmiszer napról-napra drágább lesz, úgy hogy
adósságot adósságra vagyunk kénytelenek felvenni, hogy családunk kenyér nélkül ne
maradjon.
Az adósságokat azonban törlesztenünk kellene, de teljesen lehetetlen mai fizetésünkből.
Kihez fordulnánk e nehéz helyzetünkben máshoz bizalommal, mint a Tekintetes Tanácshoz, melynek méltányosságától várjuk, hogy kérésünket meghallgatva fizetésünket annyira kiegészíti, hogy belőle tisztességgel el tudjuk tartani családunkat.
Bízva a Tekintetes Tanács jóindulatában
kérésünk teljesítését reméli alázatos tisztelettel
Győr, 1915. febr. 23-án
Győr szabad kir. város hivatásos tűzoltóságának legénysége
Papp Florián
hiv. tűzoltó
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102. forrás

(1915. május 27.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
93/1915.
Tárgy érdeme
A város alkalmazottai részére drágasági pótlék megállapítása.
Végzés
A közgyűlés a tanács 1497-1506/915 sz. javaslatára a város tényleges szolgálatában álló
alkalmazottak részére az alábbi határozmányok szerint drágasági pótlékot állapít meg.
1. A drágasági pótlék a minden más javadalmazás és pótlék nélkül vett törzsfizetésnek az alábbiak szerint meghatározott százalékából áll és pedig
I. Tisztviselők, segéd és kezelő személyzet
gyermekes
gyermektelen
VIII. fizetési osztály
8%
4%
IX. fizetési osztály
10%
5%
X. fizetési osztály
11%
5.5%
XI. fizetési osztály
12%
6%
II. Osztályon kívül helyezett alkalmazottak
1.Óvónő
2.Menhelyvezetőnő

11%
12%

5.5%
6%

III. Felső kereskedelmi és iparos tanonciskolai tanszemélyzet
A pótlék százaléka ugyanaz, mint a tisztviselő segéd és kezelő személyzet megfelelő fizetési osztályában.
IV. Napidíjasok
V. Rendőrszolga és tűzoltó személyzet
I–II. fizetési osztály
III–IV. fizetési osztály

12%

6%

10%
12%

5%
6%

10%
11%
12%
10%
12%

5%
5.5%
6%
5%
6%

VI. Javadalmi hivatal alkalmazottai
I. fizetési osztály
II. fizetési osztály
III. fizetési osztály
IV. fizetési osztály
V–VI. fizetési osztály
164
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VII. Üzemek belső személyzete
A drágasági pótlék százaléka ugyanaz, mint a tisztviselők, segéd és kezelő személyzet
megfelelő fizetési osztályában.
VIII. Az üzemek külső személyzete
A drágasági pótlék az egész vonalon 10%, illetve a gyermektelen alkalmazottakra nézve 5%.
IX. Gazdasági személyzet
Az állandó évi fizetéssel bíró gazdasági alkalmazottak drágasági pótlékának százaléka
12%, illetőleg a gyermekteleneké 6%.
X. Kórházi személyzet
A drágasági pótlék százaléka ugyanaz, mint a város többi megfelelő foglalkozási körű
alkalmazottainál.
XI. Egyéb alkalmazottak
A napszám, munkabér mellett alkalmazottak napszámának, munkabérének a gazdasági
viszonyok szerint való felemelésére a tanácsot hatalmazza fel a közgyűlés.
2. Drágasági pótlékban csak
a./ a gyermekes vagy több családtagok eltartó /: családi pótlékra jogosított :/ és
b./ a nős, de gyermektelen vagy családtagok eltartó /: de egyébként családi pótlékra nem jogosított /: alkalmazottak részesülnek; az előbbiek a drágasági pótlék teljes
százalékát, míg az utóbbiak fele részét élvezik.
A drágasági pótlék szempontjából ugyanazok az ellátatlan családtagok vehetők számba, a kiket a családi pótlékra vonatkozó állami és városi szabályok a családi pótlék
szempontjából felsorolnak. Az ellátatlanságra nézve ugyanezen szabályok az irányadók.
3. A több gyermekes alkalmazottakra nézve a negyedik gyermektől kezdve minden ellátatlan gyermek után a pótlék egy százalékkal emelkedik. Az I., III., VII. továbbá a IV. pont I–III. fizetési osztályaiban felsorolt alkalmazottak gyermekei 24 életévük,
a többi alkalmazottak gyermekei 16 életévük betöltése után a százalék emelkedés
szempontjából figyelembe nem vehetők. Az ellátatlanságra nézve a családi pótlék szabályai az irányadók.
4. Drágasági pótlékban nem részesülnek az egyedülálló alkalmazottak, a VI. és
VII. fizetési osztályban lévő alkalmazottak, s a VIII. és IX. fizetési osztályban lévő alkalmazottak közül azok, a kik magángyakorlatot folytatnak, vagy a kiknek a lakásbért
és családi pótlékot nem számítva a város közönségétől bármily címen élvezett pótlékuk vagy egyéb járandóságuk és törzsfizetésük együttes összege a VII. fizetési osztály
legalacsonyabb fokozatában előírt törzsfizetés /: 4800 kor. :/ mértékét eléri.
5. A hadbavonult családfenntartó alkalmazottak családja szintén részesül drágasági pótlékban.
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6. A drágasági pótlékot 1915. év január hó 1-től december hó 31-ig terjedő 1
évre állapítja meg a közgyűlés. A pótlék előzetes negyedévi részletekben esedékes.
A közgyűlés megállapítja, hogy az elveknek megfelelően megszavazott drágasági pótlék
mintegy 36000 korona teherrel jár és pedig szolgálati ágazatonként.
Tisztviselők, segéd és kezelő személyzet ........................................ 9730,Osztályon kívül helyezett alkalmazottak .......................................... 980,Felsőkereskedelmi és iparostanonc iskolai személyzet .................. 963,Napidíjasok ......................................................................................... 1711,Rendőrszolga és tűzoltó személyzet1 ............................................. 1884,Javadalmi hivatal alkalmazottai ........................................................ 2900,üzemek belső személyzete ................................................................ 1108,üzemek külső személyzete ................................................................ 3348,gazdasági személyzet.......................................................................... 2125,Kórházi személyzet .............................................................................. 726,összesen 35475,korona azaz harminczötezernégyszázhetvenöt kor.
Ez összegből az egyes számadás i ágakat terheli:
a háztartást
28290,a fogyasztási adó kezelést 1685,az üzemeket
4096,az útalapot
508,a közkórház költségvetését 726,a városszabályozási alapot
80,összesen 35475,A pénzügyminiszter úrhoz felterjesztést intéz a közgyűlés, hogy a fogyasztási adó kezelő személyzet drágasági pótlékának a fogyasztási adó kezelés terhére, a belügyminiszter úrhoz pedig, hogy a kórházi személyzet pótlékának a kórház költségvetése terhére
való elszámolását engedélyezni szíveskedjék.
Az útalapot terhelő összeget az útalap, az üzemeket terhelő összegeket az egyes üzemek többletbevétele, a városszabályozási alapot terhelő összeget pedig a városszabályozási alap terhére engedélyezi a közgyűlés.
A háztartást terhelő mintegy 30000 korona fedezetéül kijelöli a közgyűlés a háztartás
1914. évi számadásának 30000 kor. hitelmaradványát.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város
főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a közönséget hirdetményen, a tanácsot és a számvevőséget, mérnöki hivatalt és
kórházigazgatót jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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103. forrás.

(1915. június 6.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1166/1915 tan.
Nagyságos helyettes Polgármester Úr!
Győr szab. kir. város május 27-én tartott rendes közgyűlésének 93/1915 kgy. szám
alatt a város alkalmazottai drágasági pótlékának tárgyában hozott határozat azon részét, amely kimondja, hogy „drágasági pótlékban nem részesülnek a határozatban felsorolt osztályokban lévő egyedül álló alkalmazottak, vagyis nőtlen tisztviselők és női
alkalmazottak” a törvényes határidőn belül
fellebbezéssel
támadom meg és kérem az ez ügyre vonatkozó összes iratokat a nagyméltóságú m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni, ahol is kérelmezem:
Méltóztassék a határozatnak a fentebb körülírt részét oly módon megváltoztatni és
meghagyni, hogy a határozatban foglalt osztályokba sorolt tisztviselők és alkalmazottak közül a nőtleneknek és a tisztviselőknek is a város közönsége tartozik drágasági
pótlék címén fele annyit adni, mint a hasonló osztályokba sorolt nős és gyermektelen
tisztviselő és alkalmazottaknak ad.
Indokok
A háború és a rossz rendszer folytán Magyarországon majdnem mindenütt az általános drágaság minden téren és minden cikkre nézve elviselhetetlen és Budapest után
drágaság tekintetében közvetlen Győr szab. kir. város következik. Az általános drágaság szempontjából pedig nincs különbség nős, nőtlen tisztviselő, tisztviselőnő avagy
alkalmazott közt, a drágaság egyaránt sújtja mindegyiket. Különbség tehető azonban
azon szempontból, hogy ezen mesterségesen előidézett drágaság kit milyen mérvben
súlyt. Itt el kell ismernem, hogy talán a családos és különösen a sok gyermekkel megáldott család helyzete nyomasztóbb, de elviselhetetlen a nőtlen tisztviselő és női tisztviselők helyzete is városomban. Hisz a hónapos szobák, a vendéglői koszt, a ruházat stb.
ára átlag 30-40 %-kal emelkedtek. És egyedül a tisztviselők vannak abban a szomorú
helyzetben, hogy az általános drágaságnak mártírjai, mert azt senkire áthárítani nem
tudják és kénytelenek koplalni. Az ország majdnem minden lakosa azon kellemes helyzetben van, hogy ha sújtja is a drágaság, azt áthárítja másokra, mert produktumaiért,
munkájáért magasabb árt és díjazást kap. A tisztviselői kar pedig robotol ugyanazért a
fizetésért, amely normális viszonyok között is csak a saját létminimumot biztosítja.
Győrött egy vagongyári lakatos, bádogos, asztalos stb. egy hét alatt többet keres, mint
egy városi kis alkalmazottnak egy havi fizetése. És íme, ennek dacára a győri vagongyár
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és valamennyi helybeli valamire való vállalat és intézet szociális érzéktől áthatva segítségére sietett alkalmazottainak és sokkal nagyobb összegben szavazott meg drágasági
pótlékot, mint ezt a hivatalos város tette, akinek jó példával kellene elöl járni és egyik
sem tett különbséget nős és nőtlen tisztviselők és alkalmazottak közt.
Bár én ezen eljárást helyeselve, mégis, hogy valami csekély drágasági pótlékot kapjanak
nőtlen és női tisztviselők és alkalmazottak, a közgyűlésen azt indítványoztam, hogy
legalább fele összegben részesíttessenek drágasági pótlékban, mint amennyit a hasonló
osztályba sorolt nős és gyermektelenek kapnak. Az előadó tanácsos úr azon felszólalása után, hogy erre fedezet nincs, indítványomat leszavazta a közgyűlés.
Nagyméltóságú Belügyminiszter Úr! Az előadó tanácsos azon kijelentése, hogy erre a
célra fedezet nincs, nem bírja el a jogos kritikát, mert igenis van fedezet, csak akarni
kell és ha nem lenne is meg a fedezet, úgy az esetben is kötelessége a város vezetőségének fedezetről erre a célra gondoskodni, mert nem szabad elnéznie, hogy alkalmazottai nyomorogjanak.
Győr szab. kir. város 1915. év május 4-én tartott rendkívüli közgyűlésének 68/1915
ksz. alatt hozott határozatával néhai Wennes Jenő volt polgármestere hátrahagyott
adósságai rendezésére 3500 K-át szavazott meg. Ezen összegre se volt fedezet, hisz ez
sem volt természeténél fogva a költség előirányzatba felvéve, de a tanács, mely azt
egyhangúlag szintén megszavazta, akarta és egyszerre megtalálta rá a fedezetet és fedezetül megjelölte a tartalékalapot. Ha ilyen dologra van városomnak pénze és felhasználható a tartalékalapja, úgy az százszor inkább felhasználható nyomorgó tisztviselői és
alkalmazottai drágasági pótlékára. Ezek szolgáljanak a sérelmes határozatnak fellebbezésem értelmében való megváltoztatására.
Teljes tisztelettel
Dr. Barcza Dezső14 ügyvéd,
törvényhatósági bizottsági tag,
győri lakos

Csiglei és nagyalásonyi dr. Barcza Dezső földbirtokos, ügyvéd, Győr város törvényhatósági bizottságának és közigazgatási bizottságának tagja, a győri evangélikus egyházmegye tiszti főügyésze
14
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104. forrás

(1915. október 20.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
8658/1915 tan.
Tekintetes Tanács!
Alulírott, - mint a győri rendőrség kinevezett, de nem véglegesített díjnoka, azon alázatos kérésemmel fordulok a tekintetes Tanácshoz, hogy részemre, illetve családom részére némi rendkívüli segélyt kiutalni kegyeskedjen.
Kérésem indoklására és támogatására a következőket hozom fel.
A rendőrséghez, - mint díjnok, - múlt év június 16-án neveztettem ki, 1 évi
ideiglenes minőségben. Mielőtt azonban véglegesítésem ideje bekövetkezett volna, ez
év március 15-én csapatomhoz kellett bevonuljak, honnan pár hét múlva kórházba kerültem, hol jelenleg is betegen fekszem.
Miután véglegesítve nem vagyok, semmi névvel nevezendő fizetést nem húzok, sem segélyt eddig még nem kértem, nem is kaptam.
Tekintettel, hogy a folyton nagyobb arányokat öltő drágaság úgy az élelmi cikkekben, mint fűtés, világítás és ruházatban már oly magas fokot ért el, hogy 4 tagú családom, - ki hadisegélyt lakbérrel együtt havi 62 koronát kap, - eddig is a legnagyobb
nélkülözésben élt, a közelgő tél miatt pedig nemcsak a nyomornak, hanem az éhhalálnak és megfagyásnak van kitéve.
Ismételten esedezem a tekintetes Tanácshoz, hogy kérésemben felhozott indokaimat méltányolva, bármily csekély segélyben részesíteni kegyeskedjen, s azt közvetlen családomnak /Kolozsvár, Dohány U. 23./ kiutalni méltóztassék, melyek után
maradok:
Dés, 1915. október 20.
Legalázatosabb szolgájuk:
Bajcsy Albert
rendőrségi díjnok
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105. forrás

(1915. október 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
220/1915.
A tárgy érdeme
A város alkalmazottai részére háborús segély megállapítása

Végzés
A közgyűlés a tanács 8665/915 sz. javaslatára a 93/kgy.915.sz. közgyűlési határozat
hatályon kívül helyezésével a város tényleges szolgálatában álló alkalmazottai részére
az alábbi határozmányok szerint háborús segélyt állapít meg.
1. A háborús segély a minden más javadalmazás és segély nélkül vett törzsfizetésnek az alábbiak szerint meghatározott százalékából áll és pedig:
I. Tisztviselők, segéd és kezelő személyzet
gyermekes
gyermektelen v.
nőtlen
VI–VII. fizetési osztály
6%
3%
VIII. fizetési osztály
8%
4%
IX. fizetési osztály
10%
5%
X. fizetési osztály
11%
5.5%
XI. fizetési osztály
12%
6%
II. Osztályon kívül elhelyezett alkalmazottak
1.Óvónő
11%
5.5%
2.Menhelyvezetőnő
12%
6%
III. Felsőkereskedelmi és iparos tanonciskolai tanszemélyzet
A segítés százaléka ugyanaz, mint a tisztviselők segéd és kezelő személyzet megfelelő
fizetési osztályában.
IV. Napidíjasok
12%
6%
V. Rendőrszolga és tűzoltó személyzet
I–II. fizetési osztály10%5%
III–IV. fizetési osztály12%6%
VI. Javadalmi hivatal alkalmazottai
I. fizetési osztály
10%
5%
II. fizetési osztály
11%
5.5%
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III. fizetési osztály
12%
6%
IV–V. fizetési osztály
10%
5%
V–VI. fizetési osztály
12%
6%
VII. Üzemek belső személyzete
A segítés százaléka ugyanaz, mint a tisztviselők segéd és kezelő személyzet megfelelő
fizetési osztályában.
VIII. Üzemek külső személyzete
A háborús segély az egész vonalon 10%, illetőleg a gyermektelen vagy nőtlen alkalmazottakra nézve 5%.
IX. Gazdasági személyzet
Az állandó évi fizetéssel bíró gazdasági alkalmazottak háborús segélyének százaléka
12%, illetőleg a gyermekteleneké vagy nőtleneké 6%.
X. Kórházi személyzet
A háborús segély százaléka ugyanaz, mint a város többi megfelelő foglalkozási körű
alkalmazottainál.
XI. Egyéb alkalmazottak
A napszám, munkabér mellett alkalmazottak napszámának, munkabérének a gazdasági
viszonyok szerint való felemelésére a tanácsot hatalmazza fel a közgyűlés.
2. A háborús segély teljes százalékában részesülnek:
a./ a gyermekes vagy több családtagok eltartó /: családi pótlékra jogosított :/ alkalmazottak, míg
b./ a nős, de családi pótlékra nem jogosított s a nőtlen alkalmazottak a segély fele részére élvezik.
A segély szempontjából ugyanazok az elláthatlan családtagok vehetők számba, akiket a
családi pótlékra vonatkozó állami és városi szabályok a családi pótlék szempontjából
felsorolnak. Az ellátatlanságra nézve ugyanezen szabályok az irányadók.
3. A többgyermekes alkalmazottakra nézve a negyedik gyermektől nézve minden ellátatlan gyermek után a pótlék egy százalékkal emelkedik. A I., III., VIII. továbbá a VI. I–III. fizetési osztályaiban felsorolt alkalmazottak gyermekei 24. életévük, a
többi alkalmazottak gyermekei 16. életévük betöltése után a százalék emelkedés szempontjából figyelembe nem vehetők. Az ellátatlanságra nézve a családi pótlék szabályai
az irányadók.
4. A hadbavonult családfenntartó alkalmazottak családja szintén részesül háborús segélyben.
5. A háborús segélyt 1915. évi január hó 1-től december 31-ig terjedő egy évre
állapítja meg a közgyűlés. A segély előzetes negyedévi részletekben esedékes.
6. A segély év közben annak a negyedévnek végével szűnik meg, a melyben a
tényleges alkalmazás bármily okból megszűnt. Az év közben alkalmazottakra pedig, ha
a negyedév első felében nyerte alkalmazását, a belépés napjától kezdve, egyébként a
belépést követő negyedévtől kezdve kell a segélyt folyósítani.
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A közgyűlés megállapítja, hogy az elveknek megfelelően megszavazott háborús segély
mintegy 46200 kor. teherrel jár és pedig szolgálati áganként.
Tisztviselők, segéd és kezelő személyzet
16100,Osztályon kívül helyezett alkalmazottak
3000,Felsőkereskedelmi és iparostanonc iskolai személyzet
2200,Napidíjasok
2350,Rendőrszolga és tűzoltó személyzet
12000,Javadalmi hivatal alkalmazottai
3000,Üzemek belső személyzete
1600,Üzemek külső személyzete
300,Gazdasági személyzet
2150,Kórházi személyzet
8000,összesen 46200,korona azaz negyvenhatezer-kettőszáz kor.
Ez összegből az egyes számadási ágakat terheli:
a háztartást
38000,a fogyasztási adó kezelést
1700,az üzemeket
4850,az útalapot
750,a közkórház költségvetését
800,a városszabályozási alapot
100,összesen
46200,A pénzügyminiszter úrhoz felterjesztést intéz a közgyűlés, hogy a fogyasztási adókezelői személyzet háborús segélyének a fogyasztási adó kezelés terhére, a belügyminiszter
úrhoz pedig, hogy a kórházi személyzet segélyének a kórház költségvetése terhére való
elszámolását engedélyezni szíveskedjék.
Az útalapot terhelő összeget az útalap, az üzemeket terhelő összegeket az egyes üzemek többletbevétele, a városszabályozási alapot terhelő összeget pedig a városszabályozási alap terhére engedélyezi a közgyűlés.
A háztartást terhelő mintegy 38000 korona fedezetéül kijelöli a közgyűlés a háztartás
1914. évi számadásának 36500 kor. hitelmaradványát, illetőleg az 1915. évi költségvetésben elérhető megtakarításokat.
A t. főügyész meghallgatása után kimondja a közgyűlés, hogy e határozat csak birtokon kívül fellebbezhető és a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város
főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a közönséget hirdetményen, a tanácsot és a számvevőséget, mérnöki hivatalt és
kórházigazgatót jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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106. forrás

(1916. szeptember 1.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
164/1916.
Tárgy érdeme
Tanács előterjesztése a nyugdíjasok háborús segítsége és beszerzési előlege tárgyában.
Végzés

A közgyűlés a tanács 7226/916 sz. javaslatára a város nyugdíjasainak és kegydíjasainak
egyszeri háborús segélyt és beszerzési előleges engedélyez, a tanácsnak 18000 kor. azaz
Tizennyolcezer korona hitelt bocsájt rendelkezésére, s megbízza, hogy a hitel keretében az alábbi rendelkezéseknek megfelelően részesítse a nyugdíjasokat és kegydíjasokat egyszeri háborús segítségben, illetőleg beszerzési előlegben.
1. A nyugdíjas vagy kegydíjas részére általában családi, vagyoni és kereseti viszonyainak szigorú és egyéni mérlegelésével és a szükségesség arányában lehet
háborús segítséget és beszerzési előleges utalványozni. A szükségesség és a segítség arányának megállapításában a következő szempontok az irányadók.
A hol a nyugdíj vagy kegydíj a régi szabályrendelet hatálya alatt nyert megállapítást, s a család vagyontalan és keresetképtelen s a hol a nyugdíj vagy kegydíj
önmagában a megélhetést nem biztosítja, ott a nyugdíjat vagy kegydíjat a család viszonyaihoz mért létminimumra kell kiegészíteni. A hol a régi szabályrendelet hatálya alatt megállapított nyugdíj vagy kegydíj viszonylagosan magasabb, de a család keresete, vagy vagyonának jövedelme az állandó ellátást nem
egészíti ki oly mértékben, hogy a megélhetést biztosítsa, a segítség aránylagosan alacsonyabb legyen. Az új nyugdíjszabályzat hatálya alatt mértékben már
kedvezőbben megállapított nyugdíjak eseteiben, ha egyébként a vagyoni és kereseti viszonyok is megokolttá teszik, – a segítség csak kisebb mértékű lehet.
A hol a nyugdíj már önmagában véve nagyobb összegű s a megélhetést biztosítja, vagy a hol a család vagyonának jövedelme vagy keresete a nyugdíj szükséges kiegészítést biztosítja, segítséget adni nem lehet.
A magasabb nyugdíj felé a segítség viszonylagosan alacsonyabb legyen.
2. A segítség és a beszerzési előleg összegét minden jogorvoslat kizárásával a tanács állapítja meg.
3. A háborús segítséget 1916. évi nov. hó 1-től kezdődő 12 havi egyenlő részletben kell kifizetni. Ha a nyugdíj vagy kegydíj bármely ok miatt megszűnik, a
háborús segély még fel nem vett részleteinek fizetését a nyugdíj vagy kegydíj
megszűnését követő hónap 1-től kezdődőleg kell megszüntetni. A segítség fel
nem vett részösszegére sem a nyugdíjas, sem jogutódai igényt nem tarthatnak.
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4. 1916. évi nov. 1-től 1917. évi okt. 31-ig terjedő időben megállapított nyugdíjak
eseteiben a tanácsnak joga van a rendelkezésre álló hitel keretében az új nyugdíjas részére e határozat rendelkezéseinek megfelelő részsegítséget megállapítani.
5. A beszerzési előlegnek összegét az érdekelt valamennyi körülményeinek figyelembe vételével úgy kell megállapítani, hogy a beszerzési előleg mértéke a háborús segítség felét meg ne haladja. Az előleg nagyságának megállapításánál
irányadó legyen, hogy a beszerzési előleg
egyedülálló, háztartást nem vivő és nem hozzátartozóinak háztartásában élő
nyugdíjas /: kegydíjas :/ részére a háborús segély 30%-át,
háztartást vivő, de kettőnél kevesebb családtag eltartásáról gondoskodó, vagy
hozzátartozóinak háztartásában élő nyugdíjas részére a háborús segély 40%-át,
az olyan nyugdíjas részére, a ki a maga háztartásában legalább még két családtag eltartásáról köteles gondoskodni, a háborús segítség 50%-át meg nem haladhatja.
6. A beszerzési előleget az engedélyezett háborús segítségből 1916. évi november hó 1-én kezdődő 12 havi egyenlő részletben kell levonni. A nyugdíjnak /:
kegydíjnak :/ az előleg visszafizetése előtt bármely okból való megszűnése
esetén a beszerzési előlegnek még vissza nem fizetett részleteit törölni kell.
7. 1916. évi október 31-ig követő időben beszerzési előleget utalványozni már
nem lehet.
8. A háborús segítségre és beszerzési előlegre, egyébként e határozatban esetleg
nem szabályozott kérdésekben a tényleges alkalmazottak háborús segítsége és
beszerzési előlege tárgyában hozott 162/916 sz. kgy. határozat rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A pénzügyminiszter úrhoz felterjesztést intéz a közgyűlés, hogy a nyugdíjasok segítségére az országos hadsegélyező bizottság útján a hadi jövedelmi adóból megtérítést adni
szíveskedjék.
A t. ügyész meghallgatása után kimondja a közgyűlés, hogy e határozat csak birtokon
kívül fellebbezhető s a beszerzési előlegre vonatkozó részében azonnal végrehajtható.
E határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s az után jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a közönséget hirdetményen, a tanácsot és a számvevőséget jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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107. forrás
(1916. október 13.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
8691/1916tan.
Győr Szab. Kir. Város Tekintetes Tanácsának Győrött!
Tekintetes Tanács!
Az a kivételes hatalom, amellyel magát a kormány felruházta, megfosztotta
ennek az országnak a munkásságát a gyülekezési, egyesülési és sztrájkjogtól, attól, hogy
panaszait és sérelmeit a nyilvánosság előtt tárgyalhassa. Belenyugodtunk a kormány
ezen intézkedéseibe abban a reményben, hogy a kormány a kezében lévő kivételes hatalommal megvédi a munkásság érdekeit a munkáltatók és termelők túlkapásai ellen.
Csalódtunk! Csáky szalmája15 lett ez ország fogyasztóinak érdeke és sem a kormány,
sem a városi hatóságok nem tettek komoly intézkedéseket a nép alsó rétegeinek megvédésére. Sőt!
E rettenetes háború 3-ik esztendejében még nincs semmi jele annak, hogy a munkásság rendszeres kiszipolyozásának vége legyen. Azok a hatósági intézkedések, amelyek
eddig a drágaság enyhítése ellen hoztak, nem voltak komolyak, sok esetben csak rontottak a helyzeten és maga a hatóság – amelynek „terra incognita”16 volt a kereskedelmi élet, - volt az, amely a drágaság elleni akció kérdését ad absurdum vezette.
Nem célunk jelen memorandum keretében a drágaság kérdésének komplexumával
foglalkozni, erre rátérünk a háború után, hogy akkor számon kérjük azoktól, akik azt
okozták és vasököllel lesújtsunk rájuk, de konkrét panaszokat kívánunk a tek. városi
tanács elé terjeszteni, amelyek Győr város lakossága túlnyomó részének panaszait képezik, abban a reményben, hogy azokat a tek. városi Tanács megfontolás tárgyává teszi
és orvosolni fogja. Orvosolni fogja, mert a súlyos áldozatokat hozott munkásság egy
tekintélyes része azt most imperative követeli.
Elismerjük, hogy Győr város tek. Tanácsa eddigi intézkedéseivel sok jó szándékot mutatott az uzsora letörésére. Örömmel üdvözölte városunk munkássága a hatósági tejközpont létesítését, annak kiviteli módja azonban már komoly aggodalmakat keltett a
munkásság körében. A hatóság tejre vonatkozó intézkedései sajnos megdrágították a
tejet, ezt a fontos népélelmezési cikket. A tej elosztási módja, a jegyrendszer jelenlegi
formájában pedig csak arra alkalmas, hogy a munkáscsaládok ne juthassanak a szükséges tejhez. Elfogadjuk azt az érvényre jutatott elvet, hogy a tejet mindenekelőtt a
gyermekek, a betegek és aggok számára kell biztosítani és csak a felesleges mennyiséget lehessen az egészséges felnőttek között arányosan elosztani, de akkor jogos az a
15
16

„Csáky szalmája” kifejezés, jelentése gazdátlan, rendezetlen.
Terra incognita, jelentése ismeretlen terület.
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követelésünk, hogy a hatóság monopolizálja a tej eladását, vegye azt saját kezelésébe és
szüntesse be, hogy tehetős, vagyonos családok korlátlan mennyiségű tejet fogyaszthassanak, azonkívül pedig szüntesse meg a város területén a kávéházakban szokásos
uzsonnakávé- és tej kiszolgálását, mert igazságtalanságnak tartjuk, hogy amíg uzsonnakávét minden egészséges ember naponta korlátlan mennyiségben fogyaszthat, addig a
betegek, gyermekek és aggok tejszükségletének megszerzése ellen a jegyrendszerrel
még akadályokat is gördítsenek. Az ilyen félintézkedéseknek nem lehet más az eredménye, minthogy a munkásság beigazolva lássa azt a máris gyakran felhangzó vádat,
hogy a hatóságok intézkedéseikkel is csak a vagyonosok érdekeit kívánják szolgálni,
ami előbb-utóbb rossz vért fog szülni.
Győr város rendőrfőkapitánya a munkásság egyik egyesületének táncmulatság tartása
iránti kérelmét, egy poétikus hangú végzésben azzal utasította el, hogy a „jelen viszonyok között amidőn a közöttünk járó özvegyek és árvák arca folyton néma szemrehányásként áll előttünk, akkor semmiféle zajos mulatságot megengedhetőnek nem tart”.
Meghajlunk e hatósági intézkedés bölcs indokai előtt, de nem gondolja a tek. Tanács,
hogy a zsúfolt kávéházak, a tej, uzsonnakávé, kalács, kétszersült, cukrászsütemények
korlátlan kiszolgálása, ráadásul pedig a hatósági tejellátás és más hatósági intézkedések
hasonló módon való megvalósítása is csak fokozza az özvegyek és árvák arcának néma
szemrehányó kifejezését és egyúttal elégedetlenségét?
Alulírottak tehát a győri összmunkásság nevében és annak megbízásából arra kérjük a
tek. városi Tanácsot, hogy ezt a kérdést vigye a városi közgyűlés elé és ott határozatilag
mondassék ki, hogy Győr város tejellátását teljesen házi kezelésbe veszi át, megállapítva mindenkire egyformán a fogyasztható mennyiséget, gazdagnak szegénynek egyaránt
és csak a betegek, gyermekek és aggok részére biztosíttatik nagyobb mennyiség orvosi
bizonyítvány alapján.
A mai tejellátási mód teljesen tarthatatlan, mert maguk a tejkereskedők beismerik,
hogy olyan tehetős családok jönnek orvosi bizonyítvánnyal tejért, akik privát úton is
szereznek be maguknak elegendő tejet, másrészt ma már kitűnik, hogy a tejárusítók saját régebbi vevőiket mindenkor előnyben részesítik. A saját kezelésbe való átvételt pedig azért is szükségesnek tartjuk, mert a kiskereskedőt nem is lehet ellenőrizni, vajon
csak hatósági tejet mér-e ki, habár ezt a szabály tiltja, másrészt semmiféle retorzió sem
riasztja vissza és félemlíti meg a lelkiismeretlen, pénzvágyó embereket attól /mint azt
naponta látjuk/ hogy a hatósági tejet is, busás és könnyű haszon reményében ne hamisítsák, amint ezen feltevésünket a hatósági tej elleni panaszok máris igazolják.
Ugyancsak örömmel fogadta a győri munkásság a hatósági burgonya beszerzését is,
sajnos itt is alaposan csalódtunk, mert azt látjuk, hogy a város ennél a cikknél sem a
fogyasztók, hanem inkább a viszontelárúsítók, tehát spekulánsok érdekeire volt tekintettel. Már a burgonya ára is messze túlhaladja a miniszter által megállapított maximális
árakat és így egyrészt illuzórissá teszi magát a maximálás tényét, másrészt rossz példát
mutat a gomba módra szaporodó élelmiszer uzsorásoknak. A hatóságok kötelessége
ab ovo lehetetlenné tenni a közvetítő- és árdrágító kereskedelmet a jelen súlyos viszonyok között és súlyt kellene fektetni arra, hogy a hatóság által beszerzett cikkek ne a
közvetítők, hanem egyenesen a fogyasztók kezébe kerüljön. Ez a „conditio sine qua
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non-ja”17 minden hatósági gondoskodásnak. Aki pedig a rábaparti eladóhelyen megfigyeli az eladás módját, láthatja, hogy az eddig beszerzett burgonya nagy része nem a
fogyasztók, hanem a kis- és nagykereskedők kezébe került, akik azt üzérkedés céljából
szerzik meg maguknak.
Ezen a közönség kiuzsorálása céljából űzött spekuláció megszüntetése érdekében, sürgősen ki kell mondani a városi tanácsnak, hogy viszontelárusítók nem vásárolhatnak a
hatósági burgonyából. Ha ez hamarosan meg nem történik, akkor a város által lekötött
mennyiség rövidesen eltűnik a spekulánsok raktáraiban és a tél folyamán azok a legszegényebbek sínylik meg a hatóság könnyelműségét, akiknek ma sincs elegendő pénzük, hogy burgonyával elláthassák magukat, és így prédáivá válnak olyan lelkiismeretlen üzéreknek, akik eddig sem törődtek sokat a közérdekkel és mások nyomorát jogtalan és könnyű vagyonszerzésre használták.
Tekintetes városi Tanács! Mint osztály- és öntudatos munkások nem vagyunk hívei a
hatósági gondoskodás mai formájának, amely diktatúrát jelent és csak a bürokrácia hatalmát növeli, mert azt, amit közös akarattal és erős szervezettel rendes körülmények
között elérhetne a munkásság, azt semmiféle hatósági önkény és jóakarat pótolni nem
tudja, de a kivételes állapotok minden mozgási szabadságunkat megszüntették, elütöttek bennünk minden védelmi fegyverünktől, mely körülményt az uzsorások siserahada
alaposan ki is használ, most a hatóságnak kell tehát megtenni mindent, hogy ennek a
minden téren mutatkozó szertelen uzsorának véget lehessen vetni, mely az emberek
egy, nem a munkásosztályhoz tartozó részét soha nem remélt vagyonhoz juttatja, míg
a „hősök” családjainak életét pokollá teszik.
A győri munkásság, amely a vérzivatar közepette megállta a helyét, joggal elvárja, hogy
a hatóság fokozottabb mértékben gondoskodjék érdekei megvédéséről és joggal megkövetelheti, hogy ott ahol a közélelmezés kérdését tárgyalják néki is szava legyen. E cél
elérése érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a fogyasztók érdekeinek megvédésére, az
uzsora letörésére, az ellátás zavartalan biztosítására Győr szab. kir. város lakosságának
minden rétegéből egy bizottság alakíttassék, amely a város közélelmezési bizottságával
együtt tanácskozzék a közélelmezés most már égetően sürgős és fontos kérdéseiről.
Tisztelettel kérjük a tek. városi Tanácsot, jelen memorandumunkban foglalt konkrét
panaszok orvoslását és javaslatainak elfogadását.
Győr, 1916. évi október hó 13-án
Teljes tisztelettel a győri összmunkásság nevében

Wajdits Béla18
titkár

Hudecz János
elnök

Conditio sine qua non jelentése „elengedhetetlen feltétel”.
Wajdits Béla (1878-?), újságíró. Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. 1916-ban a város szocialistái
őt kérik fel városi titkárnak.
17
18
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108. forrás
(1914. október 22.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
378/1914.
Tárgy érdeme
Polgármester bejelentése az összes koleragyanús s kolerabeteg egyéneknek a polgári
járványkórházban leendő elhelyezése iránt.
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmány 10500/914 számú javaslatára hozzájárul a város polgármesterének azon intézkedéséhez, hogy az összes koleragyanús és kolerabeteg egyének a polgári járványkórházban helyeztessenek el. Tekintve pedig, hogy
az egyes katonai betegek után a katonai kincstár napi 2 korona ápolási költséget fizet, –
a 30 fillérnyi többletet a közgyűlés a város házi pénztára terhére elvállalja.
Erről a város tanácsa jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő.

109. forrás
(1914. október 22.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
380/1914.
Tárgy érdeme
Tanácsi előterjesztés a kolera elleni védekezéssel felmerülő költségek fedezésére kölcsön felvétele iránt.
Végzés
A közgyűlés a tanács 10850/914 sz. javaslatára a kolera ellen való védekezés költségeire a tanácsnak 10.000 kor. azaz tízezer korona hitelt bocsájt rendelkezésre s kimondja,
hogy a védekezés költségeit az engedélyezett hitel keretében a városi szabályozási alap
terhére a 80712/914 sz. B.M. leirattal jóváhagyott 106/914 sz. véghatározattal engedé181
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lyezett 120.000 kor. kölcsönből kell fedezni. A felhasznált kölcsönt elsősorban a kolera
elleni védekezés költségeinek állami megtérítéséből kell visszatéríteni, míg az ekként
nem fedezett összeget három évre felosztva a háztartás költségelőirányzatába kell felvenni.
E határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város főjegyzőjénél 15 napig közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a tanácsot és a számvevőséget kell értesíteni.

110. forrás
(1914. november 18.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2137/1914 polg.
656/1914. főisp.
GYŐRVÁRMEGYE
ÉS GYŐR SZ. KIR. VÁROS
FŐISPÁNJA.
Polgármester úrnak
Győr.
Az Auguszta-alap jótékony Egyesület elhatározta, hogy a Karácsony szent estéjén
megemlékezik azokról a véreinkről is, akik odafent a zordon Északon és lent Délen is
ezer veszély és nélkülözés között harcban állnak az ellenséggel.
Az egyesület Auguszta-csomagokat hoz forgalomba, melyek szeretetteljes megemlékezésképpen Karácsony estéjére eljutnak minden katonához, hírvivőként arról, hogy az
otthon maradottak nem felejtkeztek meg róluk.
Ezenképpen nyújt módot az alap arra, hogy a puskaropogás és ágyúdörgés közepette
hős katonáink megünnepelhessék a Megváltó születését.
Bizalomteljes reménnyel ajánlom e szép eszmét hathatós támogatásába, s arra kérem,
hogy a tervnek mentől több hívet szerezni méltóztassék. – Mert kell, hogy ezen az estén minden magyar együtt érezzen s az, aki otthon a családi tűzhely melegében töltheti
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el a szeretet ünnepét, gondoljon a harcban lévőkre és hős katonáink is tudják és érezzék, hogy az itthon maradottak nem feledkeztek meg róluk.
Felkérem tehát, hogy a mozgalmat a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő módon
megindítani, az ide mellékelt gyűjtőívet felfektetni s a gyűjtött összeget az Augusztaalap központi irodájába: Károly körút 3. sz. alá küldeni szíveskedjék.
Egy csomag ára 3 korona.
Győr, 1914. évi november hó 18-án.
főispán.

111. forrás
(1915. február 25.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
441/1915 pol.
Méltóságos Polgármester Úr!
Alulírottak azon nagy és tiszteletteljes kéréssel vagyunk bátrak Méltóságodhoz fordulni, ha kegyeskedne megengedni a győri VII. tartalék kórház sebesült katonái felsegélyezése céljából számoló cédulákat nyomatni, melynek ára 2 fillér lenne és azokat a kereskedőknél elhelyezhetnénk, mivel ők maguk kérték ezt és figyelmünket erre felhívták, azzal indokolva, hogy más városokban is van és a nagyközönség, mivel csak 2 fillérről van szó, igen szívesen fogadta ezeket a számoló jegyeket és a vásárolt összeghez
örömmel fizette a 2 fillért még, mert ezzel az értünk szenvedő katonákon segít.
Miután most sok súlyos sebesültünk van és várható is azoknak érkezése, a legnagyobb
tisztelettel kérjük, kegyeskedjen Méltóságod ezen nemes jótékony célt előmozdító kérelmünket megengedni és a gyűjtést ily módon eszközölve a közönség nem lesz megerőltetve.
Alázatos kérésünket megújítva kiváló nagy tisztelettel
Solymásy Ágostné főnéne
idb. Kolbe Nándorné
Győr, 1915. II. 25.
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112. forrás
(1915. március 11.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
29/1915.
Tárgy érdeme
Lederer Ágoston és Emil 200.000 koronás alapítványa a rokkant katonák részére felállítandó menház javára.
Végzés
A közgyűlés a nagylelkű adományt elfogadja, adományozóknak köszönetét nyilvánítja,
erről őket átiraton értesíti s utasítja a tanácsot, hogy a továbbiakra nézve előterjesztését
tegye meg.
Erről a tanács jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő.

113. forrás
(1915. március 11.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
48/1915.
Tárgy érdeme
A török félhold19 részére adomány.
Végzés
A közgyűlés a tanács mint állandó választmány 100/915 sz. javaslatára a török félhold
javára a katonai célokra kijelölt összeg terhére 250 koronát utalványoz s utasítja pénztárt, hogy portó levonása nélkül a magyar bank és kereskedelmi társaságnak /: Bpest
V. Vilmos császár út 32. :/ küldje meg.
Erről a magyar bank és kereskedelmi társaság és a számvevőség két példányban értesítendő.

19

Valószínűleg a „Vörös félhold” nevű szervezet.
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114. forrás
(1915. április 7.)
Polgármesteri iratok 2707/1915 tan.
A győri cs. és kir. katonai parancsnokság kérvénye.
Tekintetes Városi Tanács!
A folyó évi február hó 27. és 28-án a győri Lloyd termeiben művész-előadások rendeztettek a győri háziezred elesettei özvegyeinek és árváinak felsegélyezésére irányuló jótékony céllal, amely művész-előadások teljes bruttó bevétele juttatott az itt megnevezett célra. Az előadási termek megvilágításával 120 korona világítási díj merült fel,
amellyel a tekintetes üzemi Hivatal Gombás Istvánt, a Lloyd bérlőjét terhelte meg.
Minthogy viszont ezen összeget a rendezőség volna köteles Gombás Istvánnak megtéríteni, hivatkozással a jótékony célra, aziránt folyamodunk: méltóztassék a fent jelölt
világítási díjat törlésbe hozni és erről Gombás Istvánt is értesíteni.
Mély tisztelettel:
aláírás, P.H.

115. forrás
(1915. június 10.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1196/1915 polg.
Rokkant Katonákat Gyámolító
és Elhelyező Hivatal
Budapest, VI., Andrássy út 8. szám
Telefon: 152–63.
1196/1915 szám.
Válasz esetén kérjük számunkra hivatkozni.
Győr szabad kir. város nagyságos
Polgármesterének,
GYŐR
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Nagyságos Polgármester Úr!
Hivatkozással nagyságos Polgármester úrnak 793/915 szám alatt hozzánk intézett
nagybecsű átiratára igaz örömmel vesszük tudomásul, hogy Győr városában a rokkant
ügy a fejlődésnek egy előrehaladottabb stádiumában áll, hogy ott a rokkant katonákról
a gondoskodás a háború kezdete óta megtörtént.
Tekintve azonban, hogy az egész ország területét behálózó szervezetünk főereje annak
egységében áll, abban ugyanis, hogy az ország minden rokkant katonáját nyilvántartsuk; és nyilvántartjuk egyúttal az ország területén lakó mindazon munkaadókat, akik ily
rokkantakat alkalmazni hajlandók volnának.
Kérjük ezért nagyságos Polgármester urat, miszerint odahatni méltóztassék, hogy
Győr szab. kir. városban a Rokkant Katonákat Gyámolító és Elhelyező Hivatalnak
Győr városi bizottsága megalakuljon, a főrokkantgyám és rokkantgyámok megválasztassanak.
Természetszerűen kár volna a már annyira előrehaladott és Éberth Géza tanácsos úr
vezetése alatt álló segéd iroda eddigi működését figyelmen kívül hagyni, miért is nézetünk szerint a kérdés úgy volna legcélszerűbben megoldható, ha a Rokkant Katonákat
Gyámolító és Elhelyező Hivatalnak Győr városi bizottsága főrokkantgyámjává Éberth
Géza tanácsos úr választattna meg, rokkantgyámokká pedig az 1914. augusztus 1-e óta
állandóan ott működő és eddig gondozóknak nevezett nemes emberbarátok kéretnének fel.
Felkérjük tehát nagyságos Polgármester urat, hogy a Rokkant Katonákat Gyámolító és
Elhelyező Hivatal Győr városi bizottságát megalakítani, a főrokkantgyámot megválasztani és fentiek megtörténtéről szóló jegyzőkönyv másolatát hozzánk beküldeni méltóztassék.
Kérjük továbbá, hogy a bizottsághoz a város területén működő nagyobb gazdasági, kereskedelmi és ipari egyesületek vezetőit, úgyszintén a nagyobb gyárosokat és földbirtokosokat beválasztani méltóztassék.
Tiszteletteljesen megjegyezzük, hogy hasonló átiratot intéztünk nagyságos Éberth Géza városi tanácsos úrhoz is.
Jelen sorainknak mielőbbi elintézésének reményében fogadja nagyságos Polgármester
úr mély tiszteletünk nyilvánítását.
Budapest, 1915. június 10.
Aláírás, P.H.
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116. forrás
(1915. július 1.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
1196/1915 polg. .
Rokkant Katonákat Gyámolító
és Elhelyező Hivatal
Budapest, VI., Andrássy út 8. szám
Telefon: 152–63.
1081/915 szám.
Válasz esetén kérjük számunkra hivatkozni.
Győr szabad kir. város nagyságos
Polgármesterének,
GYŐR
Nagyságos Polgármester Úr!
Hivatkozással Nagyságodnak folyó hó 24-én 1196 szám alatt kelt nagybecsű átiratára
köszönettel vesszük tudomásul az abban foglaltakat és nagy örömünkre szolgál az,
hogy a segítő iroda már ez ideig is mily hasznos munkásságot fejtett ki. Az egyöntetűség kedvéért azonban kérjük nagyságos Polgármester urat, miszerint odahatni méltóztassék, hogy Győr városában Éberth Géza főrokkantgyámmá való megválasztása mellett a Rokkant Katonákat Gyámolító és Elhelyező Hivatalnak Győr városi bizottsága
megalakíttassék, a segítő iroda többi tagjai pedig rokkantgyámokká választassanak.
Kérésünk teljesítésének reményében fogadja nagyságos Polgármester úr őszinte tiszteletünk nyilvánítását.
Budapest, 1915. július 1.
aláírás, P.H.
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117. forrás
(1915. július 26.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
1196/1915 polg. .
Rokkant Katonákat Gyámolító
és Elhelyező Hivatal
Budapest, VI., Andrássy út 8. szám
Telefon: 152–63.
1595/915 szám.
Válasz esetén kérjük számunkra hivatkozni.
Nagyságos FARKAS MÁTYÁS úrnak
polgármester helyettes
GYŐR
Nagyságos Uram!
Hivatkozással Nagyságodnak 1196/915 szám alatt és július hó 20-án kelt hozzánk intézett nagybecsű átiratára örömmel értesültünk arról, hogy Győr szabad királyi városban a Rokkant Katonákat Gyámolító és Elhelyező Hivatal városi bizottsága Éberth
Géza városi tanácsnok úr elnöklete alatt megalakult.
Fogadja nagyságos Urunk ez ügyben kifejtett hazafias munkálkodásáért legőszintébb
hálánkat és köszönetünket.
Hazafias tisztelettel
Budapest, 1915. július 26.
aláírás, P.H.
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118. forrás
(1915. október 28.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
218/1915.
Tárgy érdeme
Miskolc város felirata a hadbavonultak családtagjai segélyének felemelése tárgyában.
Végzés
A város polgármestere a hadbavonultak családtagjai segélyének felemelése iránt a maga
hatáskörében feliratot intézett a pénzügyi és honvédelmi miniszter urakhoz, a közgyűlés ennélfogva az átiratot tudomásul veszi.

119. forrás
(1915. október 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
219/1915.
Tárgy érdeme
Miskolc város felirata a rokkantak, katonai özvegyek és árvák járadékának javítása
iránt.
Végzés
A közgyűlés a tanács 8356/915 sz. javaslatára a közölt feliratot hasonló szellemű felirattal támogatja.
Külön feliratot intéz a közgyűlés a m. kir. miniszterelnök úrhoz, amelyben felhívja szíves figyelmét azokra a rokkantakra, akik munkabírásukat teljesen elvesztették, de intézeti kezelésbe sem vehetők s felkéri, hogy az állam az ilyen rokkantakkal szemben ne
csak a múltban elért keresetért, hanem jövőjük elvesztéséért is nyújtson kárpótlást.
Kimondja a közgyűlés, hogy a rokkant katonák céljait szolgáló és Győr szab. kir. város
területén megvalósulásra kerülő intézményeket anyagi erejéhez mért áldozatokkal kész
támogatni.
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Kimondja, hogy a város szervezetében, intézményeinél és vállalatainál kínálkozó munkaalkalmakat tehetségüktől, képzettségüktől és munkabírásuktól feltételezetten hajlandó legelső sorban rokkant katonák részére biztosítani.
Kimondja, hogy az elesett hősök árváinak és özvegyeinek céljait szolgáló és a város területén létesülő intézményeket anyagi erejéhez mérten kész támogatni.
Erről a m. kir. miniszterelnök urat feliraton, a törvényhatóságokat átiraton, a tanácsot
jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.

120. forrás
(1915. október 28.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
223/1915.
Tárgy érdeme
Olvastatott a vörös kereszt egylet győrvárosi választmányának megkeresése a rokkant
katonák kertvárosa részére telek átengedése iránt.
Végzés
A közgyűlés a tanács 8498/915 sz. javaslatára kimondja, hogy a megindított társadalmi
mozgalom útján megvalósítandó „rokkantak kertvárosa” intézmény céljaira anyagi erejéhez mérten hajlandó lesz városi területet átengedni, ha e célnak megfelelő alkalmas
területtel rendelkezik, vagy ilyen terület hiányában kész lesz anyagi erejéhez mért támogatásban részesíteni az intézményt. A tanácsot utasítja a közgyűlés, hogy a mozgalom kifejlődése és tervezetének ismerete után az adományozás részletes feltételeire
nézve javaslatot tegyen.
Erről Szodfridt József főispán urat átiraton és a tanácsot jegyzőkönyvi kivonaton kell
értesíteni.
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121. forrás
(1915. november 10.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
9051/1915 tan.
219/kgy. 915
KIVONAT
Győr szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 1915. évi szeptember 10-én tartott
rendes közgyűlése jegyzőkönyvéből.
Miskolc város felirata a rokkantak, katonai
özvegyek és árvák járadékának javítása iránt.
HATÁROZAT.
A közgyűlés a tanács 8356/915 sz. javaslatára a közölt feliratot hasonló szellemű felirattal támogatja.
Külön feliratot intéz a közgyűlés a m. kir. Miniszterelnök Úrhoz, amelyben felhívja
szíves figyelmét azokra a rokkantakra, akik munkabírásukat teljesen elvesztették, de intézeti kezelésbe sem vehetők, s felkéri, hogy az állam az ilyen rokkantakkal szemben
ne csak a múltban elért keresztért, hanem jövőjük elvesztéséért is nyújtson kárpótlást.
Kimondja a közgyűlés, hogy a rokkant katonák céljait szolgáló és Győr szab. kir. város
területén megvalósulásra kerülő intézményeket anyagi erejéhez mért áldozatokkal kész
támogatni.
Kimondja, hogy a város szervezetében, intézményeinél és vállalatainál kínálkozó munkaalkalmakat, tehetségüktől, képzettségüktől és munkabírásuktól feltételezetten hajlandó legelső sorban rokkant katonák részére biztosítani.
Kimondja, hogy az elesett hősök árváinak és özvegyeinek céljait szolgáló és a város területén létesülő intézményeket anyagi erejéhez mérten kész támogatni.
Erről a m. kir. Miniszterelnök Urat feliraton, a törvényhatóságokat átiraton, a tanácsot
jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
Kiadta:
tb. jegyző.
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122. forrás
(1916. június 30.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
131/1916.
Tárgy érdeme
A rokkantak kertvárosára telekadományozás és kölcsön felvétele.
Végzés
A közgyűlés a tanács 4860/916 sz. javaslatára az 1912. évi 58 tc. 10 §-a értelmében
megtartott név szerinti szavazás eredményéhez képest a jelen volt 52 bizottsági tag és
szavazati joggal bíró tisztviselő úm: Adler Károly, Baracs Sándor, Bedy Vince dr., Bíró
Elek, Börzsönyi Arnold, Chalupka Károly, Dobó Sándor, Fekete László, Fischer Gyula dr., Fleischmann Zsigmond, Fürst Mór, Georgievic György, György Károly dr., Inkei Béla dr., Iró Vince, Kallós Henrik dr., Káldy Mihály, Korn József, Kovács József,
Kramolin Viktor dr., László Ferenc, László Illés, Lóránt Samu, Lukovits János,
Matavovszky Béla, Mauthner Vilmos, Mayer Lajos dr., Menes Ignác, Mohl Antal dr.,
Nagy Viktor, Németh József, Németh Károly dr., Nits Pál, Picek György, Schmikli
Károly, Schmidl H. János, Schwarcz Mór dr., Szekeres Mihály, Tauber Károly, Tőke
Béla, Vajda Emil dr., Winkler Izidor, Angyal Armand dr. rendőrfőkapitány, Höfer
Vilmos dr. főjegyző, Veöreös Boldizsár árv. elnök, Szauter Ferenc dr., Éberth Géza,
Erdélyi Iván tanácsosok, Jerfy Géza dr. árv. ülnök, Sefcsik Ferenc főlevéltárnok, Major
János főszámvevő hely., Scheder Vilmos számvevő, Schmikl Lajos számvevő, Horváth
Miklós levéltáros, Kukorelli Márton közgyám „igen” szavazatával – Szilárd István
„nem” szavazatával szemben a „rokkantak kertvárosa” intézmény céljaira megveszi
Gerő Mihály és neje szül. Hechtl Irma győri lakosok tulajdonában levő s a győri 929
sz. betétben 8046/I. helyr. sz. alatt felvett mintegy 18.699 □-öl terjedelmű szántóföldet
négyszögölenként számított 6 koronát azaz hat koronás egységáron azzal a további feltétellel, hogy az ingatlan vételárába való beszámítással a város közönsége a tulajdonában lévő és a győri 307 számú betétben 8115 helyrajz szám alatt fekvő mintegy 6884
□-öl nagyságú szántóföldet négyszögölenként számított 2 k. 20 f. azaz kettő korona
húsz f. egységáron cserébe adja Gerő Mihálynak és nejének, akiket a kivethető telekérték emelkedési adó fizetése alól egyidejűleg felment. Az ingatlan átadásának és átvételének napjától kezdve az ingatlanok bérlőinek esetleges kártalanítása, éspedig Gerő
Mihály bérlőjével a város, a város bérlőjével szemben pedig Gerő Mihály kötelessége.
A város által cserébe adott ingatlan értékével nem fedezett vételárat, mintegy 96.809
koronát, azaz kilencvenhatezer-nyolcszázkilenc koronát a város közönsége készpénzen
fizeti ki eladóknak és saját belátása szerint fogja a fizetés határidejének elérkezte alkalmával esetleg eladóknak azt az ajánlatát igénybe venni, hogy a vételárat 3 éven keresz-
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tül felmondás nélkül az osztrák-magyar bank váltóleszámítolási kamatlába felett egy
százalékkal magasabb kamatláb mellett a város közönségének hajlandó hitelezni.
Kimondja a közgyűlés, hogy az adásvételből eredő bélyeg illeték és egyéb költségekre,
továbbá a telekrendezés költségeire mintegy 23.000 korona további hitelt bocsájt a tanács rendelkezésére akként, hogy a város közönségének pénzbeli hozzájárulása a
120.000 koronát meg ne haladja.
Kimondja a közgyűlés, hogy az összesen 120.000 koronában megszabott pénzbeli
hozzájárulást később törlesztés és kölcsönbe olvasztandó függő kölcsönből fogja fedezni s a tanácsot utasítja, hogy a kölcsön felvétele iránt javaslatát tegye meg.
A közgyűlés az ekként megszerzett ingatlant a rokkantak kertvárosa intéző bizottsága,
illetőleg e célra adakozók által a „Győri és győrvármegyei rokkantak kertvárosa” intézmény megteremtésére és fenntartására alakuló s a m. kir. miniszterelnök 3301/915
sz. rendeletének 3 §-a szerint a m. kir. rokkantügyi hivatal irányítása, támogatása és felügyelete alá helyezendő szervezetnek a telep létesítése céljaira átadja.
A tanácsot utasítja a közgyűlés, hogy a szervezet törvényszerű megalakítása után az átadási szerződést kösse meg és a megvett területet adja át.
Kiköti a közgyűlés, hogy a telepen legelső sorban fele részben Győr városi, fele részben Győr megyei illetőségű rokkant katonákat kell elhelyezni. Ilyenek hiányában az
alábbi sorrend szerint a cs. és kir. 19. gyalogezred, a cs. és kir. 11. vadász zászlóalj, a m.
kir. 31. honvéd és népfelkelő gyalogezred, a m. kir. 7. honvéd huszárezred, a cs. és kir.
9. huszárezred kötelékében rokkanttá vált magyar állampolgárokat és csak ezután bármely a jelenlegi háborúban megrokkant magyar állampolgárt lehet elhelyezni.
Kiköti továbbá a közgyűlés, hogy a telep utcáinak területe a város tulajdonában marad,
s az ingatlan átadása már e területek bejegyzésével fog megtörténni. Végül figyelmezteti a közgyűlés az alakuló szervezetet, hogy az utcarendezés, telek felosztás és építés –
rendőri tekintetekben az intézkedés joga szabályrendelet szerint a város tanácsát illeti.
A főügyész javaslatára a közgyűlés a sürgősséget és a határozat birtokon kívül való fellebbezhetőségét kimondja.
E határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a város közönségét hirdetményen, a gyűjtőbizottság elnökét, Szodfridt József főispán urat és a m. kir. rokkantügyi hivatalt átiraton, a tanácsot, Gerő Mihályt és nejét, a
mérnöki hivatalt, számvevőséget jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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123. forrás
(1916. szeptember 14.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
177/1916.
Tárgy érdeme
A háborúban feldúlt tűzhelyeket újra felépítő országos bizottság 18733 sz. átirata.
Végzés
Az átiratot, amelyben az országos bizottság elnöke gróf Khuen-Héderváry Károly köszönetet mond a város közönségének 10.000 koronás adományért, a közgyűlés a tanács 5635/916 számú javaslatához képest tudomásul veszi.

124. forrás
(1916. szeptember 14.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
225/1916.
Tárgy érdeme
A tuberkulózis ellen védekező Győrvárosi egylet alapszabály tervezetét tanács beterjeszti.
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmány 7691/916 sz. javaslatára elhatározza,
hogy az alapszabályokban megjelölt 10 törvényhatósági bizottsági tagnak kiküldése
iránt intézkedik, egyben az egylet alakulási munkálatainak vezetésével az alapszabályok
69 §-ra való hivatkozással a város polgármesterét megbízza.
Kiküldötteknek a közgyűlés a következő bizottsági tagokat választja meg: Dr. Fischer
Gyula, Dr. Fleisch Emil, Iró Vince, Dr. Petz Lajos, Dr. Pfeiffer Fülöp, Dr. Riesz Ignác
Riesz Ignác, Dr. Schwarz Mór, Szekeres Mihály, Tauber Károly, Várics Károly.
Erről az iratok kapcsán a polgármester, a tanács és a kiküldöttek jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.
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Hadifoglyok Győrött

125. forrás
(1915. március 11.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
49/2015.
Tárgy érdeme
A hadifoglyokat gyámolító hivatal kérvénye támogatásért.
Végzés
A közgyűlés a tanács mint állandó választmány 477/915 sz. javaslatára a hadifoglyokat
gyámolító hivatal javára a katonai célokra kijelölt összeg terhére 250 koronát utalványoz s utasítja pénztárt, hogy portó levonása nélkül a hadifoglyokat gyámolító hivatalnak /: Bpest vár, dísztér :/ küldje meg.
Erről a hadifoglyokat gyámolító hivatal és a számvevőség két példányban értesítendő.

126. forrás

(1915. szeptember 10.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
7436/1916 tan.
Tekintetes Katonai Parancsnokságnak
Pozsony
Győr szab. kir. város nevében azon tiszteletteljes kérelemmel fordulunk a Tekintetes
Parancsnoksághoz, hogy a városi üzemek részére az alább felsorolt ipari foglalkozású
– összesen nyolcvan hadifoglyot – a M. Kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak 7598/1915
H. M. Eln., illetve 9353/1915 H. M. Eln. számú körrendeleteiben foglalt feltételek szerint lehetőleg a dunaszerdahelyi fogolytáborból kiadni szíveskedjék.
A kérelmezett hadifoglyokat foglalkozás szerint a következőképpen kérnénk osztályozni:
Ács
Cipész
Lakatos
Lemezlakatos
Cipőfelsőrész-készítő
Épületasztalos
Bútorasztalos
Kovács /: kisipari :/

2
20
7
2
4
12
4
3
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Kőfaragó-szobrász
Sütő
Cukrász
Gázszerelő
Villanyszerelő
Kőműves
Rézműves :/ Kurferschmied :/
Faesztergályos
Vízvezeték-szerelő
Üveges
Fűszerkereskedő

2/: német nyelvet értő :/
7
1
2/: német nyelvet értő :/
2
6
1
1
1
1/: német nyelvet értő :/
1

Összesen

80

A felsorolt foglalkozási ágakban ipari munkást ma sem Győrött, sem másutt nem lehet
megfelelő számban találni és mert rájuk sürgős szükségünk volna, kérelmünk mielőbbi
elintézését kérve, maradtunk
Győr, 1915. szeptember hó 10-én

kitűnő tisztelettel

Farkas Mátyás
polgármester.

127 forrás

(1915. december 30.)
Győr szab. kir. város tanácsától.
8569/tan. 1915
Tudnivalók
a hadifogoly munkáscsoportok kiadása, ellenőrzése és visszaadása tárgyában követendő eljárásról:
1./ A hadifogoly munkások gazdasági vagy egyéb munkákra 30, kivételesen, amennyiben a katonai parancsnokságok a foglyok őrzését biztosítva látják, 20 esetleg 10 főből
álló csapatokban külön szerződés ellenében adatnak ki. Ezeknél kisebb számú hadifogoly munkások kiadása iránti kérelmek figyelembe nem vétetnek.
2./ A kérvények a városi tanácsnál adandók be.
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3./ A kérvény beadásával egyidejűleg a most említett hatóságnál óvadékot kell letenni,
amely hadifoglyonként a községek részére 20, magánosok részére 30 korona. Az óvadék készpénzben, takarékpénztári betétkönyvben vagy óvadékképes értékpapírokban
teendő le, mely utóbbiak névértékben fogadtatnak el. Az óvadék szabálytalanságok
esetén, különösen a hadifoglyokkal való rossz bánásmód, azok rossz elhelyezése, hiányos élelmezése, továbbá szökés esetén, ha a munkaadót mulasztás terheli, vagy a
szerződési feltételek be nem tartása esetén, – végül, ha a hadifogoly csapat vagy annak
egy része a katonai hatóság előzetes hozzájárulása nélkül más munkaadónak adatik át,
– azonnal elvész.
4./ A kiadott hadifogoly munkáscsoportok időközönként ellenőrző vizsgálat alá vétetnek. A vizsgálat a katonai egészségügyi, – továbbá a munka nemét, az időbeosztást, elhelyezést, élelmezést tárgyaló szempontokon kívül az elszámolással kapcsolatos kérdések tisztázására és rendezésére fog kiterjedni. Elsősorban annak megállapítását célozza,
hogy a munkára adott foglyok a községeknek, illetve más munkaadónak dolgoznak-e,
mely előbbi esetben az elszámolás a községek részére megállapított feltételek mellett, a
másik esetben a magán munkaadók részére megállapított szerződési minta értelmében
történik. Magán munkaadónak az tekintetik, aki 10 vagy ennél több foglyot foglalkoztat.
Az elszámolás, mely mindig azon tábor parancsnoksággal történik, ahonnan a hadifoglyok valók, – általánosságban a következőkre terjed ki:
a./ vasúti szállítás költségeire, melyet minden esetben, az osztrák táborokból való kiutalások esetén azonban csak a magyar vonalszakaszra terjed, a munkaadó visel, –
b./ a magán munkaadók által a katonai kincstár részére fizetendő 6 fillérre s a minden
munkaadó által a hadifoglyoknak fizetendő 20 illetve 30 fillér munkadíjra,
c./ az őrszemélyzet zsoldjára, amelyet a munkaadó előlegez az illetékes táborparancsnoksággal való elszámolás ellenében,
d./ a szükséges ruházat és lábbeli elszámolás tárgyát nem képezi, mert ezek mindig attól a táborparancsnokságtól szerzendők be, melytől a hadifoglyok származnak. Az elhasznált ruhák és fehérneműek – bármilyen állapotban is vannak – az illetékes fogolytábornak a honnan a ruhapótlás érkezett – feltétlenül visszaküldendők.
A vizsgálat feladata lesz továbbá a fennálló visszásságokat megszüntetni, s amennyiben
ezek nagyfokúak és nem tisztázhatók, a foglyok bevonása iránt intézkedni.
A vizsgálatot vezető tiszt feladata lesz, hogy a munkaadó az általuk nem ismert rendeletek tekintetében tájékoztassa.
5./ A hadifoglyok által írt levelek, illetve levelezőlapok csomónként összekötve az illetékes táborparancsnoksághoz küldendők be továbbítás végett, semmi esetre sem szabad, hogy a hadifoglyok levelei közvetlenül jussanak a postára.
6./ A hadifoglyoknak a munka befejezése után további munkára való felhasználása illetve feltételek átvállalása esetén más munkaadó részére való átadása elvileg akadályba
nem ütközik, az átadásról azonban a város tanács, az illetékes térparancsnokság és a
katonai parancsnokság azonnal értesítendő.
7./ A hadifoglyokat a munka befejezése után a pozsonyi cs. és kir. katonai parancsnokságnál kell 8 napi határidővel felmondani.
199

Hadifoglyok Győrött

A felmondásnak következőket kell tartalmaznia:
1./ Munkahely,
2./ Vasúti állomás megnevezését,
3./ A hadifoglyok számát,
4./ Az őrség hány személyből áll,
5./ A készenlét illetve elszállítás napját,
6./ Munkaadó címét, amellyel a történt szállítási intézkedések közlendők.
Az elszállítás csak a katonai hatóságok és a központi szállításvezetőség rendelkezései
alapján történhetik, mely rendelkezések feltétlenül bevárandók. Ezen rendelkezésekben intézkedés történik, hogy a foglyok menetkészen, mikor és mely vasúti állomásra
állítandók ki, mely időpont elmulasztása esetén a munkaadó köteles a felmerült vonatirányítás, kocsidíj, fekbér stb. költségeit fizetni. A munkaadó a központi szállításvezetőséghez közvetlenül sohasem fordulhat.
Győr, 1915. évi december hó 30-án.
Farkas Mátyás
polgármester.

128.forrás

(1916. február 17.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
506/1916 polg.
Győrvármegye alispánja.
1089/1916. alp.
A gazdasági munkabizottságok megalakítása, valamint a hadifoglyok igénybevételének
újabb módozatainak megállapítása tárgyában a m. kir. kormány által folyó évi február
11-én 550/1916 M.E. szám alatt kiadott rendeletet, tudomás és miheztartás szempontjából a hadifoglyokat tartó gazdáknak, munkáltatóknak, egyesek, úgy mint községeknek való kiadás végett 100-100 példányban Győr szab. kir. város polgármesterének valamint a főszolgabíróknak megküldöm.
Miről Győr szab. kir. város polgármesterét átiratképpen, úgy a főszolgabírókat a hivatkozott rendelet kellő számú példányainak, a polgármester urat még külön a fenti számú felhívásnak, mint falragasznak kifüggesztés végett 100 példányban való csatolásával értesítem.
Győrött, 1916. évi február 17-én.
alispán.
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129. forrás
(1916. március 10.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
692/1916 polg.
Győrvármegye alispánja.
1648/1916. alp.
Polgármester Úrnak
Győr
Megkeresem, hogy a folyó évi február 17-én 1089 alp. szám alatt a hadifoglyok szám
szerinti kimutatása és az értük járó óvadékok befizetése tárgyában kelt megkeresésemnek haladéktalanul eleget tenni szíveskedjék, – mert ezen adatok hiányában az elnökletem alatt álló gazdasági munkabizottság működését nem folytathatja.
Egyben pedig pótlólag megkeresem, hogy a Győrött levő hadifoglyok és őrök név szerinti pontos nyilvántartása céljából legkésőbb folyó hó 20-ig 2 példányban szerkesztett
kimutatást küldeni szíveskedjék, melynek a következő adatokat kell tartalmazniuk: – a.
a hadifogoly vagy őr csapattestét, b. századát /: ütegét, stb. :/, c. rangfokozatát, d. a
hadifogoly vagy őr vezetéknevét, keresztnevét, apjának nevét, e. születési helyét /: járás, ország :/, f. születési évét, g. polgári foglalkozását, h. munkahelyét, i. a munkaadó
nevét, j. mióta vannak ott a hadifoglyok, k. minő munkára alkalmaztatnak, l. a hadifoglyok mely táborba tartoznak.
Győr, 1916. március 10-én.
alispán.

130. forrás
(1916. március 20.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2477/1916 tan.
Győrvármegye alispánja.
2001/1916. alp.
Városi Tanácsnak
Győr.
Értesítem, hogy a vármegye törvényhatósági munkabizottsága a még rendelkezésre álló csekély számú hadifoglyokból 10 drb-ot utalt a városi gazdálkodók közt leendő
szétosztás végett azzal, hogy azokat az ide mellékelt kérvényekre méltányosan szétosztani szíveskedjék azon kérvényezők közt, kiknek hozzátartozója hadba vonult. Egyben
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felkérem, hogy a szétosztás megtörténtével az ellenőrzés végett azok neveit, akik hadifoglyot kaptak, a bizottsággal közölni szíveskedjék.
A hadifoglyok Győr állomásra fognak érkezni s annak idejét a pozsonyi katonai parancsnokság t. címmel közölni fogja.
Végül kérem az ide csatolt kérvényeket használat illetve kiosztás után hozzám visszaküldeni szíveskedjék.
Győrvármegye törvényhatósági munkabizottsága,
Győr, 1916. március 20.

alispán
mint a munkabizottság elnöke.

131. forrás
(1916. március 30.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
624/1916 polg.
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
624/1916. polg.
Hirdetmény!
Állandó hadifogoly munkásosztagok részére sózott húst és tengeri hal kiadását a munkaadó vagy maga közvetlenül, vagy pedig törvényhatósági /: vármegyei, illetve városi
:/ gazdasági munkabizottság útján a legközelebbi katonai élelmezési raktárnál vagy hadifogoly tábornál kérelmezheti.
Nem állandó hadifogoly munkásosztagok részére ellenben a munkaadók a szóban levő
élelmiszerek kiadását kizárólag csak a fentebb megnevezett hatóságok útján kérhetik és
sohasem közvetlenül.
Állandó hadifogoly munkásosztagok részére történő kérelmek alkalmával azoknak folyó száma és létszáma, nem állandó osztagok részére szóló kérelemnél azok létszáma
és minden esetben a kért élelmiszerek mennyisége, továbbá azon élelmezési raktár, illetve hadifogolytábor megjelölendő, ahol az élelmicikkek át fognak vétetni.
A fizetés tekintetében az a szabály, hogy a munkaadók által közvetlenül kért élelmiszerekért a vételár az átvétel alkalmával azonnal, míg a törvényhatósági /: vármegyei, illetve városi :/ gazdasági munkabizottság útján kérelmezett cikkekért a vételár a megrendelést közvetítő hatóság által 30 napon belül fizetendő.
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Az élelmiszerek beszerzési árai azok kiszolgáltatása helyein további intézkedésig a következőképpen állapíttatnak meg:
1 q. sózott hús hordóval együtt 300 kor.
1 q. szárított tőkehal
200 kor.
1 hordó hering kb. 150 kg
150 kor.
A mindenkori raktártól az átvétel helyéig járó szállítási és másnemű költségek az átvevőt terhelik.
Győr, 1916. március 30-án.
Farkas Mátyás
polgármester.

132. forrás

(1916. május 18.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1313/1916 polg.
Fogalmazvány.
Győr szab. kir. város polgármesterétől.
1313/1916. pm.
M. kir. belügyminiszter táviratára
H.
A m. kir. belügyminiszternek 66671/1916 szám alatt hozzám intézett táviratát másolatban a munkaadókkal közlés és szigorúbb ellenőrzés végett a hadifoglyok ellenőrzésével megbízott rendőrkapitányságnak kiadom.
Egyúttal, mivel a rendőrkapitányság által nyilvántartott hadifoglyok közül egyes osztagok a vármegye területén is lesznek foglalkoztatva, /: pl. az ágyúgyári foglyok a lőtéren, a M.Á.V. fogolymunkásai a pályatesten, stb. :/, ahova a rendőrség ellenőrzési joga
ki nem terjed, a táviratot a vármegyei gazdasági munkaügyi bizottsággal, s a győri
csendőrszárnyparancsnoksággal is közlöm.
Erről a rendőrkapitányság határozatilag, a törvényhatósági gazdasági munkaügyi bizottság és a győri csendőrszárnyparancsnokság átiraton, a m. kir. belügyminister feliraton értesítendő.
Győr szab. kir. város polgármestere,
1916. évi május hó 18-án.
előadó.
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Tekintetes vármegyei törvényhatósági gazdasági munkaügyi Bizottságnak
Győr, vármegyeháza.
Tekintetes Csendőrszárnyparancsnokságnak
Győr.
A m. kir. belügyminiszter 66671/1916 sz. táviratát, s az arra hozott határozatomat azzal teszem át, hogy a hadifoglyok ellenőrzése, s felettük a fegyelmi jog gyakorlása tekintetében a Címed hatáskörébe eső intézkedéseket fokozott szigorral eszközölni s a
rendőrkapitányság vonatkozó megkereséseinek teljesítésével közreműködni szíveskedjék azon cél elérésében, hogy a hadifoglyok munkaereje közgazdaságunk javára
biztosíttassék és kihasználtassék.
Győr szab. kir. város polgármestere,
1916. évi május hó 18-án.
1 drb. melléklettel.
előadó.

Belügyminiszter Úr!
Folyó évi 66671 számú távirati rendelkezésére a hadifoglyok ellenőrzése tárgyában
tisztelettel a következőket jelentem:
Nagyméltóságod 33333/V.a.-1916 számú körrendelete a városi törvényhatóság területén levő 47 fogolytartó munkaadóval másolatban közöltetett és végrehajtatott. A foglyok elhelyezése, ellátása, élelmezése, őrzése, a velük való bánásmód, stb. tekintetében
szükséges helyszíni ellenőrzési – a portyázások és hivatalos kiszállások alkalmára előírt
ellenőrzés terjedelmét túlhaladó módon – kéthetenként állandóan egy rendőrfogalmazó teljesíti, kinek időszaki jelentései alapján a következőket jelenthetem:
A város területén alkalmazott 1300 hadifogoly közül eddig megszökött 63. A szökések
okának kiderítése iránt megindított nyomozások kétségtelenné tették, hogy a szökéseket nem a munka nehézsége, vagy a táplálék elleni kifogások eredményezték, mert ily
irányban sem az ellenőrző rendőrtisztviselő és orvosok, sem a Győr vármegyei gazdasági munkabizottsághoz beosztott hadifogolyügyeleti tiszt visszásságokat nem tapasztaltak, s a foglyok tolmács útján kikérdeztetvén, általában megelégedésüknek adtak kifejezést. A munkaadók sem hibáztathatók az őrzés tekintetében. Ezen feltevéseknek
ellentmond azon körülmény, hogy ott, ahol a foglyok ellátása, elhelyezése és őrzése
igazán mintaszerű, mint például a Győri Szeszgyár- és Finomító r.t.-nál, szintén történtek szökések. Doni kozákok emeletnyi magas falon és tetőn át megszöktek, s a helybeli
bordélyházakban fogattak el.
A rendőrkapitánysághoz naponként érkező körözvények tanúsága szerint a foglyok
szökése – sajnos – országos jelenség, s ezen meggyőződésem szerint szigorúbb őrizet
sem segíthet, mert pl. a komáromi várból is szöktek el több ízben hadifoglyok.
A foglyok szökése élettani, érzelmi és értelmi okokra vezethető vissza.
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A legfőbb élettani ok az, hogy a foglyok – javakorban levő egészséges férfiak – hónapokon, esetleg éveken át nemi vágyaikat elnyomni voltak kénytelenek, s ezekre a szökés után kielégítést remélnek.
Az érzelmi okok közt nagy szerepe van az unalomnak, mely a munka végeztével a salakkal feltöltött sivár barakkudvarban a foglyokon ellenállhatatlanul erőt vesz és helyzetük egyik legsúlyosabb velejárója. Ehhez járul, hogy tavasszal, a természet ébredésével a leginkább földműves hadifoglyokban a szabadság vágya erősebben ébred fel, s
miután minden bokor szállást ad és a falu népe bennük nem ellenséget, hanem szerencsétlen hontalanokat lát, kiket csupa irgalomból kenyérrel is ellát – öntudatlanul részesévé válva a Btk. 447-ba ütköző bűntettnek –: a szökevények nem sokat kockáztatnak
a szökéssel.
Mindezeket elősegíti az értelmi ok: azon tudat, hogy a szökést nem büntetik szigorúan,
s ha elfogásuk után néhány napig jól viselik magukat, hátralevő büntetésüket elengedik.
Végül engedje meg Nagyméltóságod, hogy beszámoljak a hadifoglyok ellenőrzése következtében történt fontosabb intézkedésekről.
Freund Henrik és Fiai ágyúgyári iparcsatorna vállalatánál történik a legtöbb szökés,
mert a munkahely több kilométernyi kiterjedt volta azt nagyon elősegíti. Az iparhatóság az itt alkalmazott foglyok munkaidejét 14 óráról 12 órára leszállította, mert a munkaidő hosszú volta volt a foglyok egyedüli panasza.
Pollacsek és Epstein ágyúgyári munkásházak építési vállalata foglyainak visszavonását
hozta a rendőrkapitányság a vármegyei gazdasági munkaügyi bizottságnak javaslatba;
érdemi határozat még nem hozatott.
Hasonlóképp javaslatba hozta a r. kapitányság, hogy az egyes munkaadóknak egyenként kiadott hadifoglyokra nézve a 33333/1916 B.M. sz. körrendelet I. 3. bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szétszórt egyes hadifoglyok este egy helyiségben öszszegyűjtessenek, s jövőre egyes hadifoglyok kiadására vonatkozó kérelmek megtagadtassanak; érdemi határozat nem közöltetett.
A rendőrkapitányság megkeresésére a cs. és kir. katonai állomásparancsnokság két ízben is elrendelte, hogy az utcán felügyelet nélkül talált hadifoglyok katonai őrjáratok
által razziaszerűen felkutattassanak, s a fogolytáborba visszakísértessenek.
Méltóztassék meggyőződve lenni, hogy a városi igazgatás részéről mindaz megtörtént,
ami a jelen körülmények közt ezen felelősségteljes ügyben saját hatáskörünkben eszközölhető volt.
Győr szab. kir. város polgármestere,
1916. évi május hó 18-án.
előadó.
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133. forrás
(1916. július 5.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
1792/1916. polgTárgy: Ipari üzemeknél dolgozó hadifoglyoknak aratási munkálatokra időleges átengedése.
Győr szab. kir. város
H.
A törvényhatósági munkabizottság mai napon tartott ülésén hozott határozatából kifolyólag van szerencsém felkérni t. Címet az iránt, hogy miután a cs. és kir. hadügyminiszter úr június 23-án 18000 Abt. 10 Kgf. szám alatt kelt rendeletéhez képest a m. kir.
földművelésügyi miniszter úr június 30-án kelt 74402/1916.VI.1. számú rendeletével a
munkabizottságot felhatalmazta, hogy az aratási munkálatok biztosítása végett a közmunkálatoknál, egyes iparüzemeknél, illetőleg katonai üzemeknél és intézeteknél levő
habár állandó (stabil) jellegű hadifoglyokat is felhasználhassa – szíveskedjék 48 óra
alatt közölni, hogy az üzem csökkenése mellett hány hadifoglyot tud átengedni 2, legkésőbb 3 hétre, hogy azok a bizottság által előjegyzésbe vehetők és szükség esetén aratásra és betakarodásra kiadhatók legyenek, oly feltétellel, hogy a munkálatok befejezése
után azok ismét visszaadatni fognak. – Amennyiben ezen felhívásra a bejelentés a kitűzött időn belül be nem érkeznek, a hányadot a munkabizottság a Cím terhére saját
hatáskörében fogja megállapítani.
Győrött, 1916. július 5-én.
alispán,
mint a munkabizottság elnöke.
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134. forrás
(1914. december 20.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2307/1914. polg.

Győr szab. kir. város polgármesterétől.
Főispán Úr!
A 289/914. főisp. szám két drb. kimutatás csatolása mellett a következőket jelentem:
Győrött 85, illetve 82 galíciai menekült jelentkezett népfelkelői összeírás céljából. A
névjegyzékbe hárman tévesen lettek felvéve, mert azok állandó győri lakosok. /: …
Oszkár, Flapál Antal, és Safranek Jaroslav kik vagongyár, illetve Tausig gyár alkalmazottak. :/ A jelentkezők közül Győrött népfelkelői bemutató szemlén megjelent 23
menekült.
Zarzyesky Taddeus orvosi bizonyítvánnyal igazolta betegségét.
A többiek a népfelkelő szemle idején Győrött nem tartózkodtak, s így kiállíthatók sem
voltak.
Megjegyzem, hogy a város katonai ügyosztálya minden egyes jelentkezőt a szemlére
külön megidézett, továbbá hogy mindazoknak, akik Győrből eltávoztak és tartózkodási helyük ismertté vált, – a […] kiállított […] lapot – a tartózkodási hely elöljáróságának megküldte.
Nem tartom kizártnak, hogy a népfelkelői bemutatót szemlén való megjelenést némelyek úgy akarták kijátszani, hogy előzőleg valahol jelentkeztek, majd mikor ott a szemle
ideje bekövetkezett, – onnét oly helyre távoztak, ahol a szemle már megtartva volt, – s
ott hivatkoztak előbbi tartózkodási helyükön való jelentkezésükre. Ennek megakadályozására azonban törvényes eszközökkel nem rendelkezünk, mert csak a szemlére való elővezetés adatott kényszerítő eszközként, – erre pedig Győrött, tekintve hogy a
szemle idején az itt tartózkodók mind megjelentek, szükség nem volt.
Hogy visszaélés ténylegesen fordult-e elő, azt csak nyomozási eljárás alapján lehetne
megállapítani.
1914. dec. 20.
Győr szab. kir. város polgármester.
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135. forrás
(1914. december 25.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2388/1914 polg.
GYŐRVÁRMEGYE
ÉS GYŐR SZ. KIR. VÁROS
FŐISPÁNJA.
Polgármester Úrnak
Győr
Folyó évi 2307. sz. alatt kelt jelentésére felkérem Méltóságodat, hogy a galíciai menekült és eddig meg nem vizsgált Győrött tartózkodó népfelkelő-köteles egyéneknek
majdan az utószemlék alkalmával leendő előállíttatására és megvizsgáltatására a katonai
ügyosztályt utasítani és a legközelebbi utószemle után az eredményt hozzám bejelenteni szíveskedjék.
Győr, 1914. december 25.
főispán.

136. forrás
(1915. május 27.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
3425/1915. tan.
A város tanácsa, mint állandó választmány Kolozsvár város közönségének átiratát
azon javaslattal terjeszti a közgyűlés elé, hogy a kérelmet teljes egészében pártolni és
támogatás céljából a m. kir. belügyminiszterhez hasonló szellemű feliratot intézni méltóztassék.
Győr sz. kir. város tanácsa, mint állandó választmánynak 1915. május 25-én tartott
üléséből.
előadó.
felv. 1915. V. hó 27. á.v.
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137. forrás
(1915. július 2.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
5367/1915 tan.
A szabad királyi város közönségének
Győr.
A szabad királyi város törvényhatósági bizottságának 1915. évi május hó 25-ik napján
tartott rendkívüli közgyűlésében hozott 78 kgy. számú feliratára, melyben a háború viszontagságai elől Magyarbirodalom területére menekült osztrák állampolgárok közül
nemcsak a támogatásra szorulókat és köz ellen vétőket, hanem azokat is, akik vagyoni
állapotuknál fogva a közellátásra nem szorulnak, haladéktalanul Ausztriába továbbíttatni kéri, értesítem a szabad királyi város közönségét, hogy kérelmét a Kolozsvár szabad királyi város törvényhatóságához intézett és másolatban idezárt leiratomban foglalt okokból, nem teljesíthetem.
Budapest, 1915. évi július hó 2-án
a miniszter helyett:államtitkár.
Másolat a 21625/1915. B.M. eln. számhoz.
15375/1915. B.M. eln. szám. A szabad királyi város közönségének Kolozsvár. A törvényhatósági bizottság által folyó évi április hó 17-én tartott közgyűlésében 91 szám
alatt hozott határozat alapján a miniszterelnök úrhoz intézett és onnan hozzám áttett
feliratában a város közönsége intézkedést kér az iránt, hogy a háború viszontagságai
elől a magyar birodalom területére menekült osztrák állampolgárok valamennyien
Ausztriába továbbíttassanak. Ezen felirat elintézéseként értesítem a város közönségét,
hogy az abban előterjesztett, de semmivel sem indokolt kérelmet teljesíthetőnek nem
találtam és az ezen ügyben eddig elfoglalt álláspontomat, illetőleg az e tárgyban kiadott
rendelkezéseimet továbbra is fenntartom. A háború által hazájukból családi tűzhelyük
mellől elűzött és Magyarországra menekült osztrák honosokra vonatkozólag úgy intézkedtem, hogy ezek amennyiben közsegélyre nem szorulnak vagy pedig meg nem
engedett üzérkedéssel, közvetítéssel és különböző a közönség érdekeit sértő vállalkozásokkal nem foglalkoznak, tehát általában nem aggályosak, a háború befejeztéig az
ország területén maradhatnak és itt lakhelyeiket szabadon választhatják. A köteles ember és vendégszeretet ellen vétenénk, hogy ha a monarchia másik államának polgárait
éppen most, amikor a közös cél elérésére folytatott harcok következtében hontalanok
lettek, nélkülözést és ínséget szenvedtek, – minden ok nélkül kiűznők onnan, ahol fölzaklatott lelkük pihenést és megnyugvást talált. De ellenkezik a város közönségének
kívánsága, illetőleg fölfogása azon általános, minden kultúrállamban fenntartás nélkül
elfogadott elvvel is, mely szerint szabadon letelepedhetik mindaz, akinek ottléte az
egyes és az összesség kárára nincs. Budapest, 1915. évi május hó 11-én. A miniszter
helyett: Báró Perényi Zsigmond s.k. államtitkár.
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138. forrás
(1916. augusztus 16.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2305/1916. polg
Másolat: Távirat 4570. res. Főispánnak Győr. Több oldalról panasz tétetett, hogy nálunk elhelyezett galíciai menekültek pénzükért nem vásárolhatnak, mert a lakosság és
kereskedők nekik semmit sem akarnak eladni; továbbá panasz merült fel, hogy lakosság menekültekkel szemben barátságtalan, sőt ellenséges magatartást tanúsít. – Ilyen
eljárás nem csak akaratlanul sújtja tűzhelyükről elűzött önhibájukon kívül amúgy is
szenvedő menekülteket, hanem mélyen rontja országunk és hatóságaink tekintélyét;
ezért nyomatékosan figyelmeztetni kell az alsóbb hatóságokat, szigorúan ügyeljenek,
hogy menekültek pénzükért vásárolhassanak és ily ellenséges magatartásra ne találjanak. – belügyminiszter.
Polgármester Úr!
Másolatban tudomás vétel és megfelelő intézkedés végett kiadom.
Győr, 1916. augusztus hó 26-án.
főispán.

139. forrás
(1916. szeptember 1.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve

161/1916.
Tárgy érdeme
Elnöklő polgármester bejelenti a közgyűlésnek, hogy a városba erdélyi menekültek érkeztek és fognak még érkezni. Ezeknek ellátásáról a tanács gondoskodott s a jövőben
is gondoskodni óhajt. Jelenti, hogy a menekülteknek élelemmel való ellátását úgy intézik, hogy a város közönségének fogyasztására szánt készletekből el semmit nem vonnak.
Végzés
A közgyűlés a tanács intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.
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140. forrás
(1916. szeptember 1.)
2292/1916 polg.
Győrvármegye és Győr sz. kir. város főispánja.
3605/1916. főisp.
Polgármester Úr!
Belügyminiszter úr 26986 eln. számú távirati rendelete szerint a román betörés miatt
erdélyrészi határszéli vármegyékből a lakosság tömegesen menekülni kénytelen.
Gondoskodás történt, hogy a menekültek egyes e célból kijelölt törvényhatóságokba
irányítva ott elhelyezésben és ellátásban részesüljenek. – Sokan azonban nem a részükre kijelölt helyekre, hanem az ország más részébe utaznak és oda váratlanul érkezve
sokszor még a költségeket sem képesek viselni s így hosszabb időn át hajlék és ellátás
nélkül maradnak. – Felkérem ennél fogva Nagyságodat, szíveskedjék azonnal intézkedni a helybeli jótékony egyletek, társulatok és a nagyközönség közreműködésével,
hogy a helyi bizottságok azonnal megalakuljanak, amelyek a már útban levő menekülteket az állomásokon fogadják, elhelyezésükről és ellátásukról gondoskodjanak. –
Amennyiben a menekültek az ellátási költségeket a sajátjukból fedezni nem tudnák, a
miniszter úr hajlandó azokat mérsékelt összeg erejéig megtéríteni.
Meg vagyok győződve, hogy a hatóságok és a társadalom a háború többi csapásainak
orvoslása érdekében kifejtett nemes buzgalmukkal tűzhelyeiktől egyelőre elszakadt véreink helyzetének enyhítésére minden tőlük telhető áldozatot meg fognak tenni.
Győr, 1916. szeptember 1.
főispán.

141. forrás

(1916. szeptember 15.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
2420/1916 polg.
Győr szab. kir. város segítő irodájától.

Polgármester Úr!
Az erdélyi menekültek gondozásának intézésére Polgármester Úrtól megbízást nyertem. A megbízásnak emberi lehetőség szerint törekedtem megfelelni. Amennyire az
önbírálat elfogultsága megengedi, jelenthetem Polgármester Úrnak, hogy reám bízott
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munkát két irányban nem bírtam még elfogadható magam előtt is kielégítő módon
megoldani. Az egyik az élelmezés, másik az elszállásolás kérdése. Ami hiba van, a tömeg ellátásból önként folyik, s mind a két kérdésnek helyes, elfogadható megoldását
egy-két nap alatt megoldjuk.
Az összesen körülbelül 2200 menekültnek élelmezését két helyen láttuk el. A népkonyha élelmezte a két győrszigeti iskola körülbelül 450 menekültjét, míg a többi menekültet a Nádor szálló bérlője. Az élelmezés kérdésének intézését időközben 1916.
szeptember 6-án Polgármester Úr kérésemre kivette gondjaim alól, s azóta Szauter Ferenc dr. kartársam az élelmezést törekedett szétosztani. Szeptember 11. óta a Kossuth
Lajos iskolai menekülteket az iskola épületében külön élelmezteti, s szeptember 16-tól
kezdődőleg a győrszigeti iskolák és az evangélikus iskola menekültjei szintén megkapják külön-külön élelmezésüket, az izr. iskola menekültjei a népkonyhában nyernek étkezést, s a Nádor szálló bérlőjénél csak a szálló menekültjei maradnak. Jó szétosztással
a tömegélelmezésben rejlő bajok megszűnnek.
Az első napok nagy menekült szállítmányai mellett az elszállásolást nem oldhattam
meg másként, mint az előre lefoglalt iskolákban szalma fekvőhelyekkel. Az élelmezés
első nehézségei miatt csak a Nádor szálló és népkonyha körül fekvő férőhelyek benépesítésére gondolhattam. Ez a körülmény, s mert az első értesítések miatt 3000-et
meghaladó menekültet kellett volna befogadnunk, arra késztettek, hogy a férőhelyekkel takarékoskodjam. Így állott elő egyik-másik épületben zsúfoltság, ami az elszállásolásnak egyik baja. E bajon is segítek fokozatosan. Ez ideig körülbelül 120 menekültet
tudtam megtalált hozzátartozóihoz irányítani. Reményem van, hogy néhány napon belül néhány száz menekültet küldhetek megtalált hozzátartozóihoz, s ugyanannyit helyezhetek el magán családokhoz. Törekszem üres helyiségeket szerezni, s felhasználásukkal az iskolákat legalább fele részben felszabadítani. E törekvésemet akadályozza az
a körülmény, hogy az új férőhelyeken már elfogadhatóbb módon, szalmazsákokon,
esetleg ágyakban szeretném elhelyezni, de a szalmazsákok és ágyak beszerzése nagy
nehézségekbe ütközik. Kérésemre Polgármester Úr volt szíves a katonaság részére a
Taussig féle gyárban lefoglalt szalmazsákok egy részének feloldása és ágyaknak s felszereléseiknek átengedése iránt a hadügyminiszter illetőleg a honvédelmi miniszter úrhoz felterjesztést intézni.
Ez alkalommal néhány tapasztalatomról is beszámolok.
Észleltem, hogy a bútorozott lakások bére tekintetében túlzott követelésekkel találkozunk. Ott, ahol a helyzet kihasználásának feltűnő eseteit látom, a megtorló intézkedések iránt esetenként fogok jelentést tenni. Az élelmiszerek tekintetében ilyen törekvéseket még nem tapasztaltam.
A menekültek megadással viselik sorsukat, sok türelemre intést kell azokkal szemben
gyakorolnunk, akik hozzátartozóik sorsa iránt vannak kétségben.
A segítés módját illetőleg kezdettől fogva az volt a felfogásom, hogy az istápolás csak
természetben történhetik, s a menekültet a pénzbeli adományok káros hatásaitól mindenáron meg kell óvnunk. E felfogásom helyességét az alkalmazott pénzbeli segítségek
sajnos következményei igazolták. Egyik esetben a négygyermekes anya ment el vacsorázni, gyermekeit otthagyva, nagyon sok esetben túlságos alkohol élvezetet idézett elő,
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aminek súlyos következményei voltak, a tisztátalanság és a tűzzel való meggondolatlan
bánásmód. Észleleteim közé tartozik, hogy a közeli gyümölcsös bódék forgalma megnövekedett, s a túlzásba vitt gyümölcs élvezete a gyomorrontás különböző alakjaiban
nyilvánult meg, ami a tömegszállásolás mellett komoly egészségügyi veszedelmeket
vonhat maga után. A nem rendszeresen nyújtott pénzadományok azonban egyéb veszedelmeket is rejtenek magukban. Nagyon sok család hozzátartozóira nézve sikerült
már tartózkodásuk helyét megállapítanom. E megállapításom természetesen nem maradhatott titokban, s az illető családtagokat csak úgy tudom az utazástól visszatartani,
hogy anyagi eszközöket nem adok kezébe. Már most, ha bármily más forrásból a menekült pénzhez jut, azonnal el fog utazni s talán éppen olyan községbe, ahonnan itt a
távirati értesítésem, hogy nem tudnak hajlékot adni.
Mindezeket azért hoztam Polgármester Úr szíves tudomására, hogy intézkedéseit kikérjem, mert a felsorolt és hasonló esetekért semminemű felelősséget nem vállalhatok.
Győr, 1916. évi szeptember hó 15-én.
Éberth Géza
tanácsos.

142. forrás
(1916. szeptember 20.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
268/1916 tan.
Polgármester Úr!
Erdélyből menekült honfitársaink gondozására és ügyeik intézésére kaptam Polgármester Úrtól 1916. évi aug. hó 31-én délután 5 órakor megbízást. E megbízást teljes
lelkiismereti felelősséggel vállaltam és végeztem. Hogy minő eredménnyel, azt nem én,
hanem hivatalos elöljáróim, legelső sorban Polgármester Úr, maguk a menekültek és a
nagy nyilvánosság hivatott megbírálni.
Munkásságomba olyan zavaró mellékkörülmények jutottak azonban tudtom és akaratom ellenére, melyekkel szemben küzdeni nem lehet erőm és célom, s ezért, amennyiben a felelősség viselésére teljes mértékű megbízást nem nyerhetek, s amennyiben az
egyöntetű munkálkodáshoz minden tényező segítése rendelkezésemre nem áll, megbízatásomat Polgármester Úr kezébe visszaadom, mert az összes hivatott és illetékes tényezők segítő ereje nélkül az én elszigetelt munkásságom elégtelen, s a menekültek
sorsáért lelkiismereti felelősséget viselni nem tudok.
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Intézkedéseim rendszerét s működésemet zavaró körülményeket az alábbiakban leszek
bátor előadni:
A menekültek ügyének intézésében Polgármester Úr által is helyeselt módon az az elv
vezetett, hogy a menekülteknek mindent természetben nyújtsak, s pénzadományokban
csak a menekültek megbízható osztályát lássam el, hogy így a gyengébb, a pénz erejétől
könnyebben kísértésbe jutó elemet a pénz káros hatásaitól megóvjam.
A következmények eljárásomnak igazat adtak. E vezető elvek mellett intézkedéseim
részletekben a következők voltak, megjegyezvén, hogy az intézkedésekben önállóan
nagy vezetésemmel, de mindig tudtommal, a társadalom különböző testületei és egyes
tagjai voltak segítségemre.
A menekültek érkezéséről az állomásfőnök Úr volt szíves jó előre értesíteni, s a menekültekkel telt kocsikat olyan sínpárra állíttatni, ahol kirakásuk a legnagyobb kényelemmel megtörténhetett.
A kirakást egyik megbízottam végezte, a menekültek előzetes orvosi megvizsgálása
után. A kirakás alkalmával a vöröskereszt egyesület nyugovó állomásának hölgybizottsága volt szíves a menekülteket az első frissítővel ellátni, ugyancsak ők részesítették
frissítőben az átutazó menekülteket. E célokra az anyagi eszközöket korlátlanul rendelkezésükre bocsájtottuk.
A kirakást végző megbízottamnak az elegendő számú teher, személy és beteg szállító
kocsik rendelkezésére állottak. E tekintetben jellemzésül csak annyit említek meg, hogy
a legnagyobb menekült szállítmány – 1200 személy – reggel 6 órától de. 11 óráig terjedő idő alatt kijelölt szálláshelyén volt. A kirakás alkalmával a betegeket, előrehaladott
állapotban lévő anyákat azonnal kórházba szállítottuk. A menekült szállítmányokat
megbízottam szálláshelyükre kísértette, ahol másik megbízottam várta őket az előre elkészített tömegszállásokkal. Az elszállásolás előtt életkörülményeik, rituális szokásaik,
nemzetiségük szerint lehetőleg elkülönítette őket. A társadalom jobb osztályaihoz tartozókat már a vasúton elkülönítettük, és külön megfelelő szállásokon helyeztük el.
A menekültek tömeges elhelyezése egy külvárosi szálló nagyobb termeiben és öt iskolában történt, szalma fekhelyeken, a tömegszállás bajaival. A bajokon a szalma két hetenként való felváltásával és a helyiségek súroltatásával törekszem segíteni, a továbbiakban pedig akként, hogy ágyak, szalmazsákok és takarók beszerzésére kértem felhatalmazást a tanácstól, de ágyat, szalmazsákot és takarót csak korlátolt mértékben bírtam egyelőre beszerezni, a honvédelmi és hadügyminiszter Úrhoz e tekintetben intézett kérelmünk eredménytelen maradt.
Az elszállásolás és az első rendes étkezés után a vasúti rövid számbavétel alapján a
menekülteket részletesen számba vettük. Kiterjeszkedtünk személyes adataikra, menekülésük körülményeire, elvesztett vagy keresett családtagjaikra, ruha, cipő, evőeszköz
hiányosságaikra, járandóságaikra, foglalkoztatásukra, a gyermekek iskoláztatására, egyszóval mindenre, amiben a menekült segítségére lehettünk.
A három éven aluli gyermekeket összeírattuk, s részükre a városi tejüzletből annyi tejet
vontam el, amennyit a győri közönség sérelme nélkül elvonhattam. A tejet tejjegy ellenében a kisdedvédő egyesület szíves kiszolgáltatni azzal a tejjel együtt, amelyet önmaga
is szerzett. Ugyancsak a kisdedvédő egyesület részesíti a csecsemőket és a kisebb
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gyermekeket fürdetésben. Nemes buzgólkodásuk és eredményes munkájuk sikere érdekében minden anyagi eszközt rendelkezésükre bocsájtottam.
A menekültek élelmezése élelmezési jegy ellenében tömegrendszerben történik, megint
csak a tömegélelmezés kikerülhetetlen bajaival. Az élelmezés ügyét intéző dr. Szauter
Ferenc e bajokon már az általam is megkezdett módon akként segített, hogy az élelmezést már egyes épületek szerint szétosztotta, s így az élelem a kisebb tömeg következtében jobb, és teljesen elfogadható házi élelem. A menekültek kezdettől fogva naponkint háromszor egy menü meleg ételt kapnak, két-három esetben egy részük kívánságára a reggeli nem volt meleg reggeli, s két esetben volt a vacsora és ebéd személyes ellenőrzésem szerint is elfogadhatatlan. A pótlás iránt intézkedtünk, s a második
esetnek következménye volt a vállalkozó azonnali felcserélése.
Intézkedéseim végrehajtásában az a szervezet volt segítségemre, amelyet a hadsegélyezés céljából a háború tartama alatt a társadalom lelkes tagjaiból megteremtettem, s
amely szervezet zajtalanul olyan példaadó módon gondoskodott a hadbavonultak családjáról, mint talán sehol az országban.
E szervezet segítségével törekedtem a menekültek szükségleteit fokozatosan a szükségesség sorrendjében kielégíteni.
Minden elszállásoló épületben a társadalomnak két-három tagja vállalkozott a rend,
tisztaság fenntartására és ellenőrzésére. Az ő segítségükkel végzik a kerületi orvos urak
naponként látogatásaikat, ők ügyelnek az élelmezés körüli rendre, az élelmezés menynyiségére és minőségére, ellenőrzik a tisztálkodást, amely célból minden épületben kazán, teknők, mosdótálak és szappan áll rendelkezésre, s ellenőrzik a fokozatosan a
Kloiber-féle fürdőben folytatódó fürdetést, amelynek kiegészítésére minden szálláshelyen most rendeztetek be fürdőszobát, úgy, hogy az az illető iskola céljait is szolgálhassa a jövőben. Ők ellenőrzik a fertőtlenítést, szeméthordást, s minden mozzanatot,
amely közegészségügyi szempontból fontos. Elláttam őket a szükséges anyagi eszközökkel, amelyekből a menekültek apróbb szükségleteit – fésű, evőeszközök, tisztálkodó szerek, hajnyírás stb. – beszerezhetik. E megbízottak tartják fenn az összeköttetést
a kisdedvédő egyesülettel, küldik és vezetik a tejért, fürdetésért az apró gyermekes családokat.
Ez első rendű szükségletek kielégítése után tértem rá a ruházkodás kérdéseinek megoldására. A menekülteknek körülbelül 3/4 részére nézve már megállapítottam, kinek
van lábbelire szüksége. Ahol új lábbelire volt szükség, már ki is osztottam. A cipő javításokat is megállapítottam, egy részének javítása megtörtént. A menekült cipészeket
győri hadbavonult cipészek műhelyébe állítottam, a pillanatnyilag szükséges anyagot
megszereztem, a többi anyag kedvezményes szerzése iránt intézkedtem, úgyhogy a
munkának ez a része akadálytalanul folytat.
A fehérnemű és ruházat kérdését úgy oldjuk meg, hogy műhelyt rendezünk be, amelyben a fehérneműeket, női ruhákat és átalakításra szoruló férfi ruhákat varratjuk. Addig
is a fehérneműeket állandóan készíttetjük, s a közönség áldozatkészségéből összegyűlő
ruhákat osztják ki a vasúti nyugvó állomás hölgyei rendszeresen, az előre megállapított
szükséglet szerint.
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Fiú ruhákra az ajánlatokat beszereztem, s mihelyt a cipő kiosztással végzünk, szétosztásukat megkezdjük.
A menekültek hozzátartozóinak felkutatásával foglalkozunk, ennek eredménye, hogy
eddig körülbelül 50 családod küldtünk a családfő tartózkodási helyére, s a napokban
továbbíthatunk 80–100 családot.
A munkabírók foglalkoztatása erősen folyamatban van, körülbelül 150 munkást és 20
cselédet elhelyeztünk, ez utóbbiakat fürdetés után. Az elhelyezettek száma hozzávetőleges számításom szerint a munkába állítható egyéneknek 50%-át meghaladja. Az elhelyezetteknél ellenőrizzük a munkabérek nagyságát. Az elhelyezetteknek szállását és
élelmezését meghagyjuk egyelőre a cselédek kivételével, mert a munkaadó sem szállást,
sem élelmet a beszerzés nehézségei miatt szerezni nem tud.
Közben előkészítettem a menekültek egy részének az iskolákból való kihelyezését,
hogy az iskolák helyiségeinek felét, továbbá az egész izraelita iskolát felszabadítsam az
iskoláztatás és az izraelita ünnepek miatt, s hogy a menekülteket a tömegszállás sanyarúságaiból kiszabadítsam. E célból a karmelita rend szívesen felajánlott üres helyiségeit
rendeztem be körülbelül 60 személyre, ugyane célból egy nagyobb üres gyár helyiség
átvétele és az újvárosi kis kaszárnya átengedése iránt tárgyalok. A menekültek egy részét hadbavonultak családtagjainál helyezem el. Gondozó szervezetük körülbelül 100
család elhelyezésére alkalmas lakást kutatott fel. 20 családot már elhelyeztem Szabadhegy városrészben. E szándékom további kivitele azonban hajótörést szenvedett,
amint az jelentésem alábbi részéből ki fog tűnni.
A felsoroltakon kívül sok apróbb részletekben le sem írható intézkedést tettünk, s
mindezt javarészt önkéntes munkaerők soha meg nem hálálható, éjjel-nappal tartó,
szinte szakadatlan munkássága segítségével.
POLGÁRMESTER ÚR! Amiket leírtam, mind száraz, megtörtént dolog; kiszínezés
nélkül, hivalkodástól menten. E munkánk rendszeres folytatásában és nyugodt végzésében hátráltatnak bennünket állítólag a Főispán Úr rendelkezéséből kifolyólag a mi
munkánkkal párhuzamosan bizonyos jótékonysági mozzanatok. Azért írom állítólag a
Főispán Úr rendelkezéséből kifolyólag, mert én, mint a menekültek felelős vezetője a
Főispán Úr Őméltóságától ily irányban mind ez ideig sem utasítást, sem rendelkezést
nem kaptam.
Ismét a száraz tényeket fogom leírni.
Szept. 1-én ellenőrző utamon az élelem kiosztó helyen elképzelhetetlen tolongást találok. Megbízottaim rendet tartani nem tudtak, mert egy népfelkelő állott rendelkezésükre, akit magát is, de az ételt kiszolgáló hölgyeket is a tömeg az élelmet tartalmazó edényekhez szorította. A rendetlenség oka volt, hogy a rendőrségnek szám szerint 16 tagja
éppen a vacsora kiosztás idejében más munkával volt elfoglalva. Egyik csoport bejelentő lapokat állított ki, a másik csoport hadköteleseket írt össze, a harmadik csoport
pedig a szomszéd épületben a hadi gyűjtő iroda vezetőjének, Krausz Henrik Úrnak segédkezett pénz és kenyér kiosztásban. Ez utóbbi ténykedésnek a vacsora kiosztás
megzavarásán felül szomorú következményei voltak. A tömeg a pénz után futott, tehát
vacsorát egy része nem kaphatott. Este 10 óráig tartó munkával voltunk kénytelenek
épületről-épületre kenyeret kiosztatni. Maga a pénz pedig nyomban éreztette hatását.
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Lerészegedett férfiak és asszonyok akadtak ellenőrző utamba; az előbbiek a dohányzási tilalom ellenére szalma fekhelyükön dohányoztak, az utóbbiak gyermekeiket hagyták
vacsora nélkül. A pénzkiosztást felelősségem tudatában megtiltottam, s mikor Krausz
Úr a Főispán Úr rendelkezésére hivatkozott, kijelentettem, hogy nincs tudomásom róla, s hogy a menekültek épületében a rend megtartása céljából intézkedésre jogosított
hatósági szervnek egyedül magamat tartom, akinek tudta nélkül semmi sem történhet.
Ez esetet két győri lap közölte szept. 3-iki számában. Ugyanezen a napon Polgármester Úr és Szentpáli képviselő úr jelenlétében kértem Főispán Úr Őméltóságát, hogy ez
eljárást tiltsa meg. A Főispán Úr megígérte, hogy intézkedni fog. Szept. 4-én közölte
velem a rendőrfőkapitány Úr, hogy Krausz Úr a Főispán Úr rendelkezésére hivatkozva
pénzkiosztáshoz rendőri segédletet kér. A főkapitány Úrral tudattam, hogy a szomorú
tapasztalatokon okulva és a Főispán Úr előző napi kijelentésére támaszkodva felelősségem tudatában kénytelen leszek kontra rendőri asszisztenciát kérni tőle, annak az eltávolítására, aki az én tudtom nélkül pénzkiosztással rendet kíván bontani. Tettem e
kijelentésemet azért, mert a Főispán Úr rendelkezésére való hivatkozást éppen a Főispán Úr előző napi kijelentése után nem tarthattam autentikusnak. Rövid vártatva kapom a Főispán Úr h. titkárjától az értesítést, hogy őt a Főispán Úr 4-én délelőtt bízta
meg a pénzkiosztással. Miután a Főispán Urat, nem tartózkodván Győrött, más elhatározásra nem bírhattam, felfogásom ellenére a pénzkiosztás elé gátat nem vetettem, s
mert a Főispán Úr rendelkezését ekként illetékes helyről kaptam, intézkedtem, hogy
Radványi fogalmazó úr a h. titkár Úrhoz a pénzkiosztásnál rendelkezésére álljon. A h.
titkár Urat megkértem, hogy a pénzkiosztásnál a Főispán Úr személyének kidomborítása miatt mindvégig jelen lenni, a kiosztást a vacsora idő előtt fél órával befejezni s
azokban az épületekben végezni szíveskedjék, ahol a mi munkánkat nem zavarják.
Polgármester Úr közlése szerint Főispán Úr Őméltósága a történtekben a Főispáni tekintély megsértését látta, mire magam igazolása céljából szept. 5-én fegyelmi eljárást és
azonnali felfüggesztésemet kértem.
Vártam két hétig fegyelmi kérvényem elintézését. Ez alatt az idő alatt a Főispán Úr
Őméltóságának állítólagos rendelkezéséből folyó adomány kiosztásokhoz hozzá nem
szóltam, s egyáltalában nem tehettem semmit azok ellen a sajnálatos következmények
ellen, amelyeket a viszonyok ismerete nélkül folytatott pénz és egyéb adomány osztás a
Főispán Úr Őméltósága legjobb szándékainak helytelen alkalmazása miatt maga után
vont. Miután azonban fegyelmi ügyemben semmi lépés nem történt, én pedig a következményekért lelkiismereti felelősséget tovább nem vállalhatok, alábbi szomorú tapasztalataimat Polgármester Úr tudomására hozom.
A felhasználás ellenőrzése nélkül kiosztott pénzbeli adományok legnagyobb részét a
menekültek gyümölcs beszerzésre használták, a mértéktelen gyümölcs élvezetnek a
tömegszállásokon bekövetkezhető káros hatásait ellensúlyozni nem tudom, s így tehetetlenül kell tudomásul vennem az e tekintetben hozzám jutott panaszokat.
A pénz egy másik része a közeli pálinkamérésekbe, és ami kisebb baj, cukrászdákba
vándorol.
A menekültek munkáltatását rendszeresen keresztül vinni nem tudom, mert a munkába állással nem akarják a pénz és egyéb adományokat elszalasztani.
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Az adomány kiosztások belenyúlnak a késő estébe – 7–1/2 8-ig tartanak – amikor a
rendfenntartás és éjszakai ellenőrzés miatt helyükön kellene lenniük. A kapott pénz
sokakat arra visz, hogy a szigorú ellenőrzés dacára éjszakára szálláshelyeikről eltávozzanak, s így a rendőrség rendet teremteni nem tud.
Az iskolákat fokozatosan kiüríteni nem tudom, mert a magán szállásokra elhelyezett
menekültek a tömegszállásokra visszatérnek azzal a megokolással, hogy az adomány
kiosztásából nem akarnak kimaradni. Örökös bajaim és költségeim vannak visszaszállításukkal. A természetbeni adományok nagy része rendszer nélkül, ahhoz jut, akinek
nincs rá szüksége, aki élelmesebb, akit talán már a munkaadó bányatársulat átvett tőlem, s akiről a társulat megállapodásunk szerint teljes mértékben gondoskodik. A jóakarattal, de rendszeresség nélkül folytatott adományosztásból kifolyó panaszokkal sokasítják a menekültek a segítő iroda munkáját, akiken csak türelemre intéssel tudok segíteni.
A legszomorúbb következmény pedig, hogy e jelenségek láttára azok a munkatársaim,
akik erejüket, munkájukat, lelkesedésüket két éven keresztül zajtalanul, önkéntesen és
önzetlenül rendelkezésemre bocsájtották, sorban elhagynak, így nem csak a menekültek ügye, de a hadsegélyezés ügye is zátonyra jutott, éppen a legválságosabb időben.
Miután ily körülmények között reám nézve lehetetlen megbízatásomnak megfelelni,
kérem Polgármester Urat, szíveskedjék részemre vagy az összes hivatott tényezők segítését biztosítani, s működésem egységességét zavaró körülményeket kiküszöbölni vagy
a megbízás alól feloldani. E feltételek megteremtése nélkül, mint már szóval is jelentettem, sem a menekültek, sem a hadsegélyezés ügyeinek vezetéséért felelősséget nem
vállalhatok.
Győr, 1916. szeptember hó 20-án
Éberth Géza
tanácsos
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143. forrás
(1916. szeptember 11.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
3188/1916 polg.
A szabad királyi város polgármesterének
Győr.
155670/1916. IX.
A válaszirat alapjául szolgáló jelentés száma: ad 2564/1916.
Tárgy: Az erdélyrészi menekültek felruházása és 600 pár lábbeli javításhoz bőranyag
engedélyezése.
Jelentéséből örömmel győződtem meg arról, hogy Győr szabad királyi város területén
a háború által a családi tűzhelyük mellől kivetett menekültek ellátását Győr város közönsége követésre méltó példás rendben teljesíti.
Fogadja Polgármester úr buzgó közreműködéséért és tolmácsolja a város közönségének is ezért az áldozatkész hazafias emberbaráti cél szolgálatában kifejtett közreműködésért őszinte köszönetemet.
Egyúttal értesítem Polgármester urat, hogy amennyiben a város közönsége a menekülteknek ruházattal való ellátását saját erejéből teljesíti, a ruhaszükségleti kimutatás felterjesztése nem szükséges
Végül közlöm, hogy 600 pár lábbeli javításához a telefonon vett értesítésnek megfelelő
mennyiségű bőranyag rendelkezésre bocsátása iránti kérelmét illetékes intézkedés végett a kereskedelmi miniszter úrhoz pártolólag átküldöttem.
Budapest, 1916. évi november hó 11-én –
a miniszter rendeletéből:
ministeri tanácsos.
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KATONAI ÜGYEK,
HÁBORÚS GAZDÁLKODÁS

144. forrás
(1914. november 19.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
384/1914
Tárgy érdeme
Tanácsi javaslat a hadikölcsön ügyében.
Végzés
A város törvényhatóságának közgyűlése áthatva azon nagy nemzeti céloktól, melyek a
hadikölcsön jegyzés sikeréhez fűződnek, elhatározza, hogy a városi törzsvagyon úgy a
város kezelése alatt álló alapok és a gyámi tartalék alap javára a rendelkezésre álló öszszegek erejéig a hadi szükségletek fedezése céljából kibocsátandó 1914 évi 6%-os m.
kir. adómentes állami járadékkölcsön jegyzésében részt venni kíván.
Ehhez képest a város pénzügyi bizottságának 174/914 sz. javaslatához képest kimondja a közgyűlés, hogy a hadi kölcsönből
I.

a város törzsvagyona, nyugdíjalapja, alapítványi pénztára és letétileg kezelt
színházépítés, – monographia, – útkaparók segély, – mezőgazd. cseléd segély, – borsody, – révfalui tűzoltó, – dűlőutakat rendező, – gyömörei, –
tűzoltó, – tuberkulózis elleni védekező, – és síremlék fenntartási alap részére 193400 kor. azaz Egyszázkilencvenháromezer-négyszáz kor. névértékű járadékot.
II.
a gyámi tartalék alap javára pedig 72100 kor. azaz Hetvenkettőezer egyszáz kor. névértékű járadékot jegyez éspedig mindkét jegyzést szabad forgalmi darabokban.
Az I. alatt felsoroltak részére jegyzett járadékok fedezetére szolgál a három győri Takarékpénztárnál elhelyezett s ott felmondandó 43515 kor. betéti összeg, a jegyzéshez
szükséges 25% letéti összeg kiegészítéséül 4835 k. előleget ad az alapítvány pénztár; a
II. alatti jegyzéshez szükséges összeg fedezetére felhatalmazza a közgyűlés a tanácsot,
hogy az összesített gyám pénztár 4%-os korona járadék készletéből 30900 kor. névértékű járadékra lombard útján előleget szerezzen s a 25% jegyzési összeg kiegészítéséül
1825 kor. pedig az összesített gyámpénztárból a tartalék alap terhére lesz kölcsön veendő olyképp, hogy úgy az alapítványi pénztár, mint a gyámpénztár által adott előlegek
a járadékok teljes lombardírozása után a 6% kamattal együtt visszatérítendők lesznek.
Elfogadja a közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a jegyzések a három győri
pénzintézetnél a városi betételhelyezések arányában és pedig amennyiben a takarékpénztárak a betétek három havi felmondási kamat felszámításától eltekintenek és a
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jegyzések további lombardírozását jutalék és költségmentesen vállalják, 97.50 kor. árfolyam mellett eszközöltessék.
Kimondja végül a közgyűlés, hogy amennyiben az alapoknál és a gyámi tartalék alapnál
a bankráta esetleges emelkedése folytán a lombard kölcsön kamatai a jegyzett járadékok kamatait felemésztették, az ebből eredő hiány fedezését a város háztartása, – hogy
azokat károsodás semmi körülmények között ne érje, – magára vállalja.
A t. főügyésznek a közgyűlésben történt meghallgatása után kimondja még a közgyűlés, hogy e határozat sürgősségére való tekintettel csak birtokon kívül fellebbezhető s
azonnali végrehajtására a tanácsot utasítja.
Mely határozat a város közönségének egyidejű hirdetményen való értesítése mellett a
város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kiteendő és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésével egyidejűleg jóváhagyás végett a m. kir. Belügyminiszter úrhoz felterjesztendő a
tanácsnak végrehajtás végett kiadandó.
Erről a város tanácsa és polgármester értesítendő.

145. forrás
(1914. november 19.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
385/1914.
Tárgy érdeme
Beszállásolási díjak megállapítása.
Végzés
A közgyűlés a tanács mint állandó választmány 11762/914 tan. számú javaslatára elhatározza, hogy az átvonuló beszállásolásnál, ha a legénység középületben, vagy lakhelyiségen kívül bármely más helyiségben van elhelyezve, – a város közönsége a szállásadó
részére azon összeget fizeti, mint amelyet a katonaság fizet az elszállásolt legénység
után, – ellenben ha a katonaság magánosoknál van elhelyezve lakószobákban, – a legénységi szálláspénz fejenként és naponkint 5 fill. azaz öt fillér, melyet a város közönsége tekintet nélkül a katonaság által befizetett összegre, – megtérít a szállásadónak.
Ezen megállapítás középületek és a nem lakhelyiségekben elhelyezett katonaság után f.
évi aug. hó e-től, – a lakóhelyiségekben magánosoknál elhelyezett katonaság után a
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megállapítás napjától érvényes, – mégis a beszállásolási hivatal által eszközölt megállapodások érintetlen hagyása mellett.
Jelen közérdekű határozat a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kiteendő azzal,
hogy a határozattal meg nem elégedő félnek a m. kir. belügyminiszter úrhoz intézendő,
s a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a város tanácsánál beadandó fellebbezéssel lehet élni.
A határozat végrehajtásával a város tanácsa bízatik meg.
Erről a város tanácsa jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő azzal, hogy a beszállásolás
megszűnte után az összes ezen címen felmerült költségekről leszámolást készítsen, – s
a megtérítés iránt oly értelmű javaslatot tegyen, melynek alapján a város összes lakossága a teherrel megróva legyen.
A beszállásolási költségek mint átfutó kiadások kezelendők.

146. forrás
(1914. december 21.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
412/1914.
Tárgy érdeme
Olvastatott a polgármester előterjesztése a katonai puhatoló bizottság újjáalakítása
iránt.
Végzés
A törvényhatósági bizottság a katonai puhatoló bizottságot a védtörvény utasítás 103
§-a értelmében dr. Angyal Armand rendőrfőkapitány elnöklete alatt Gerő Mihály,
Lukovits János, Müller Imre, idb. Späth Gyula biz. tagokból 1915. december 31-ig terjedő megbízatással megalakítja.
Erről a kiadó s a megválasztott bizottsági tagok értesítendők.
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147. forrás
(1914. december 21.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
413/1914.
Tárgy érdeme
Napirendre került a sorozó bizottságnak 1915 évre leendő megalakítása.
Végzés
Mire a törvényhatósági bizottság a véderőtörvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 40 §-a értelmében a sorozó bizottságot a következőleg alakítja meg:
Elnöke: ......................... Wennes Jenő polgárm.
Elnökhely: .................... Farkas Mátyás főjegyző
........................................ Veöreös Boldizsár árv. elnök
Orvos: ........................... dr. Petz Lajos ti. főorvos
Orvoshely: .................... dr. Weisz Samu tbti főorvos
Járási tisztviselő: .......... Erdélyi Iván tb tanácsos
Helyettese: .................... Koller Jenő jegyző
Bizalmi férfiak: ............ Gerő Mihály, Späth Gyula
Törv. biz. tagok: erről a megválasztott biz. tagok s jegyzékbe vétel végett kiadó értesítendők.
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148. forrás
(1914. december 21.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
427/914.
Tárgy érdeme
A tartalék alapból hadsegélyező célokra 20000 kor. kihasítása.
Végzés
A közgyűlés a tanács 12267/914 sz. javaslatára hadsegélyező célokra a tartalék alapból
20000 koronát azaz Húszezer koronát kihasít s ezt az összeget, mint Győr szab. kir.
város közönségének adományát a város tanácsának rendelkezésére bocsátja, s a tanácsot felhatalmazza, hogy ezt az összeget a jelentkező szükséghez képest és a maga belátása szerint különböző hadsegítő célokra fordíthassa.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város
főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s az után jóváhagyás céljából a m. kir.
Belügyminister úrhoz felterjeszteni.
Erről a város közönségét hirdetményen, a tanácsot és a számvevőséget jegyzőkönyvi
kivonaton kell értesíteni.

149. forrás
(1915. január 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
6/1915.
Tárgy érdeme
Napirendre kerül a hadiadó bizottságba egy tag s egy póttag választása.
Végzés
A közgyűlés a város tanácsa, mint állandó választmány 110/915 sz. javaslata alapján figyelemmel a miniszteri leiratba foglaltakra a bizottság rendes tagjául Nirnsee Ferenc
győri lakos nagybirtokos sertéskereskedőt, póttagjául ifj. Sándori Ferencz győri lakos
háztul. vaskereskedőt törvényhatósági bizottsági tagokat választja meg.

229

Katonai ügyek, háborús gazdálkodás

Ezen határozat egy példányát a nagymélt. m. kir. pénzügyminiszter úrhoz felterjeszteni, egy-egy példányát pedig a győri m. kir. pénzügyigazgatóságnak, Nirnsee Ferencz és
ifj. Sándori Ferencz törvényhatósági bizottsági tagoknak megküldeni kell.

150. forrás
(1915. március 23.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
61/1915.
Tárgy érdeme
A pozsonyi cs. és kir. I. sz. katonai parancsnokság 2212/1915 sz. megkeresése a Győrött építendő új gyalogsági laktanya részére területek ingyenes átengedése iránt.
Végzés
A törvényhatósági bizottság közgyűlése áthatva annak a tudatától, hogy a helyőrségnek
mintegy 1000 fővel várható szaporításától az ipari és kereskedelmi élet fellendítése, a
forgalom fejlődése, és így közvetve a közjövedelmek emelkedése várható a cs. és kir.
katonai parancsnokság megkeresésének a tanács 2223 sz. javaslatához képest eleget
tesz s ehhez képest az 1912. évi 58 tc. 10 §-a alapján megejtett név szerinti szavazás útján a jelenlevő 69 bizottsági tag és szavazati joggal bíró tisztviselő úm: Adler Károly,
Baracs Sándor, Börzsönyi Arnold, Dezső Pál dr., Fábián Sándor, Fekete László,
Fillinger Antal, Fischer Gyula dr., Fleischmann Zsigmond, Friedmann Oszkár dr.,
Fürst Mór, Georgievic György, Gerő Mihály, Gnaszer Dezső, Gollovity László,
Grünwald István, Hahn József dr., Halbritter Ferenc, Inkei Béla dr., Károly Lajos, Károly Mihály, Kiss Gábor, Korn József, Kramolin Viktor dr., Krausz Miksa, Kucsera
Dávid, Lefkovics Ármin, Lelóczky Gyula, Lovász Nándor, Lukovits János,
Matavovszky Béla, Mauthner Vilmos, Mács János, Meller Ignác, Menes Ignác, Mohl
Antal dr., Müller Imre, Rapoch Frigyes dr., Schadl József, Schmidl H. János, Schőn
Antal, Szekeres Mihály, Szendrői Mór, Szilárd István, Szommer György, Tauber Károly, Tolnay Lajos, Weiss Hermann, Weiss Hugó, Weiss Vilmos, Zechmeister Kálmán,
Wennes Jenő polgármester, Dr. Angyal Armand r. főkapitány, Farkas Mátyás főjegyző,
Veöreös Boldizsár árvaszéki elnök, Szauter Ferenc dr., Höfer Vilmos dr., Erdély Ferenc főmérnök, Petz Lajos dr. k. főorvos, Erdélyi Iván tb. tanácsos, Dr. Kiss Géza tb.
árv. ülnök, Sefcsik Ferenc főlevéltárnok, Major János főszámvevő hely., Späd Gyula
II. jegyző, Leitner István, Schmikl Lajos, Harmath Béla számvevők, Horváth Miklós
levéltáros, Kukorelli Márton közgyám „igen” szavazatával elhatározza, hogy a 7276.,
7277., 7278., 7279., 7280., 7281., 7282/1-a, 7283. és 7289. hrsz. részben városi, részben megszerzendő idegen területekből szükségelt s az iratokhoz csatolt vázrajzon piros színnel megjelölt mintegy 16.000 □-öl kiterjedésű ingatlanokat a cs. és kir. katonai
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kincstárnak laktanya építés céljából ingyen átengedni, a városi csatorna, vízvezeték és
légszeszhálózatot pedig 26.000 kor. költséggel az átengedett ingatlanra kiterjeszti.
Kiköti mégis a közgyűlés, hogy az esetre, ha az átengedett területen levő homoknak az
építés céljaira leendő kitermelését a cs. és kir. katonai kincstár a vállalkozónak megengedné, a vállalkozó a katonai kincstár által köteleztessék arra, hogy a fal köbméterenként megállapítandó felhasznált homokmennyiség értékét a város közönségének megtérítse oly árban, amellyel az építési helyhez legközelebb fekvő helyről az anyag beszerezhető lett volna.
Mindezekből kifolyólag elhatározza a közgyűlés, hogy az összeírásban felvett 7276.,
7277., 7278., 7279., 7280., 7281., 7282/ 1-a. hrsz. ingatlanokat kisajátítás útján megszerzi; a kereskedelemügyi m. kir. miniszter urat felirat útján kéri, hogy a jelzett ingatlanokra a kisajátítási jogot engedélyezni, egyúttal a sürgősségre való tekintettel az 1881.
évi XIII. tc. 45 §-a alapján az ingatlanoknak a kártalanítási eljárás előtt leendő birtokba
vételét megengedni kegyeskedjék. Végül elhatározza a közgyűlés, hogy az ingatlanokért
fizetendő kártalanítási összeg, nem különben a fent megállapított beruházási költségek
egyelőre függő kölcsön útján fedeztessenek, miért is utasítja a tanácsot, hogy a kölcsön
felvétele iránt jelen határozat jogerőre emelkedése, illetve a kisajátítási eljárás befejezte
után a kölcsön felvétele iránt tegyen előterjesztést.
Jelen határozat a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kiteendő, jogerőre emelkedés után a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztendő.
A közgyűlés ekként a laktanyához szükséges telket a fent jelzett kikötéssel átengedvén,
minthogy a telek átengedésben rejlő anyagi áldozatot abban a feltevésben és reményben hozta meg, hogy ezzel a város jelenlegi helyőrsége állandóan mintegy 1000 fővel
szaporodik, felkéri a megkereső cs. és kir. katonai parancsnokságot, hogy a békés viszonyok helyreállta után szíveskedjék a cs. és kir. hadügyminisztériumnál ennek a város javára leendő biztosítására kieszközölni oly alakban, hogy a cs. és kir. katonai
kincstár az átengedett területek megszerzési költségeinek kamatmentes megtérítését
magára vállalja az esetre, ha az emelendő épületek laktanya jellegét megszüntetné.
Avagy azt ily célra használná ugyan, de egyidejűleg a jelenlegi férőhelyek bármelyikének kiürítésével a helyőrzési létszám megfelelő leszállítását határozná el.
Erről a közönség hirdetményen, a kereskedelmügyi m. kir. miniszter úr feliraton, a pozsonyi I. sz. cs. és kir. katonai parancsnokság átiraton, a város tanácsa és a számvevőség jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.
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151. forrás
(1915. június 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
133/1915.
Tárgy érdeme
A hadiállapotból eredő kiadásokra folyószámla kölcsön felvétele.
Végzés
A közgyűlés a tanács 5099/915 sz. javaslatára a hadiállapotból eredő kiadások ideiglenes fedezésére 150000 kor. azaz Egyszázötvenezer korona folyószámla kölcsönt biztosít a győri első, a győrvárosi és megyei s a győri általános takarékpénztáraknál és pedig
a következő arányban:
1. a győri első takarékpénztártól
67500 k.
2. a győrvárosi és megyei takarékpénztártól
52500 k.
3. a győri általános takarékpénztártól
30000 k.
összegben a város minden vagyonának és jövedelmének lekötése mellett az osztrákmagyar bank mindenkori váltóleszámítolási kamatlába felett 1.5% azaz Egy és fél százalék kamatlábbal a takarékpénztárak részéről háromhavi felmondás mellett s a város
részéről azzal a további feltétellel, hogy a város közönsége a kölcsönt részben, vagy
egészben felmondás nélkül is bármikor visszafizetheti.
A beterjesztett kölcsön kötelezvényt a közgyűlés elfogadja, és elfogadási záradékkal ellátja.
A tanácsot felhatalmazza a közgyűlés, hogy a rendelkezésre bocsájtott folyószámla
kölcsönt mindenkor olyan mértékben, annyi időre és csak olyankor igénybe vehesse, a
mily mértékben, a mily időre és a mikor azt a háztartás pénztári állapota és fizető képessége megkívánja.
A 385/914 sz. kgy. határozat rendelkezéseihez képest is utasítja a közgyűlés a tanácsot,
hogy a hadiállapotból folyó kiadásokról annak idején számoljon le és a kiadások végleges fedezetéről javaslatát tegye meg.
Erről a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m.
kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a tanácsot, a győri első, a győrvárosi és megyei s a győri általános takarékpénztár
igazgatóságát s a számvevőséget jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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152. forrás
(1916. január 27.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
6/1916.
Tárgy érdeme
A hadiadó bizottság megalakítása.
Végzés
A közgyűlés a város tanácsa mint állandó választmány 422/916 sz. javaslata alapján figyelemmel a miniszteri leiratban foglaltakra a Győr sz. kir. város területére alakítandó
jövedelemadó kivető bizottság rendes tagjául Nirnsee Ferenc győri lakos nagybirtokos
sertés nagykereskedő, póttagjául Schnaunen Alajos házt. győri lakos volt fűszer nagykereskedőt választja meg.
Ezen határozat egy példányát a nagyméltóságú m. kir. pénzügyminister úrhoz felterjeszteni, egy-egy példányát pedig a győri m. kir. pénzügyigazgatósághoz, úgy Nirnsee
Ferencz és Schnaunen Alajos id. győri lakosoknak megküldeni kell.

153. forrás
(1916. április 28.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
92/1916.
Tárgy érdeme
Tanács előterjesztése a IV. hadikölcsönre való jegyzés tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a tanács 3434/916 sz. javaslatára kimondja, hogy Győr szab. kir. város
közönsége a negyedik hadikölcsönre:
1. a Thury kórházi hagyomány javára
9000,2. a kórházi tartalék alap javára
10000,
3. a kórházi forgótőke javára
20000,233
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4. a nyugdíj törzsvagyon javára
12000,5. az alapítványi pénztár javára
149000,összesen
200000,azaz Kettőszázezer kor. névértékű 6%-os m. kir. állami járadék kötvényt jegyez és pedig 97.20 koronás árfolyam mellett ½% engedménnyel szabad darabokban, kimondja,
hogy a jegyzést a győri első, a győrvárosi és megyei takarékpénztárban és a győri általános takarékpénztárban foganatosíthatja a következő arányokban.
1. a győri első takarékpénztárnál
90000,- k.
2. a győrvárosi és megyei takarékpénztárnál
70000,- k.
3. a győri általános takarékpénztárnál
40000,- k.
kimondja a közgyűlés, hogy a jegyzéshez felhasznál
1. a Thury hagyaték készpénzéből
1953,2. a kórházi tartalék alapból
2170,3. a kórházi forgótőkéből
4340,4. a nyugdíj törzsvagyonból
2604,5. az alapítványi pénztárból
l32333,összesen
43400,koronát azaz Negyvenháromezer-négyszáz koronát, míg ez összegen felül szükséges
150000 koronát azaz Egyszázötvenezer koronát az új kölcsönkötvényekre lombard
kölcsönként veszi fel a járadékkötvények 75%-a erejéig a győri első takarékpénztártól
67500 koronát azaz Hatvanhétezer-ötszáz koronát, a győrvárosi és megyei takarékpénztártól 52500 koronát azaz Ötvenkettőezer-ötszáz koronát, a győri általános takarékpénztártól 30000 koronát azaz Harmincezer koronát és pedig a kölcsön aláírási felhívás 11 pontja alatt felsorolt mért kamatláb kedvezmények mellett, illetve a jövőre
nézve is e kölcsönök kamatlába tekintetében az osztrák-magyar banknál fennálló kedvezmények mellett.
Az aláírási és a lombard kölcsön nyilatkozat megtételére a polgármestert hatalmazza
fel a közgyűlés.
Kimondja a közgyűlés, hogy a jegyző alapokra a lombard kölcsön és a járadékok kamatlába között esetleg a jövőben előálló kamat különbözeti veszteséget a háztartás
terhére átvállalja.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város
főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a tanácsot, a polgármestert, a győri első, a győrvárosi és megyei, a győri általános
takarékpénztárak igazgatóságát, a számvevőséget és pénztárt jegyzőkönyvi kivonaton,
a közönséget hirdetményen kell értesíteni.
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154. forrás
(1916. április hó)
3539/1916 tan.
Tekintetes Tanács!
A hadisegélyek mindinkább növekedő tömege – jelenleg közel 3800 összeírási számnál
tartunk, – olyan nehéz feladatot ró a számvevőségre és pénztárra egyaránt, hogy azt a
jelenlegi beosztással tovább végezni a lehetetlenséggel határos. Elvon a számfejtés és
kezelés a számvevőségtől egy tisztviselőt és egy napidíjast teljesen, a kifizetés minden
hó első négy napján és adónegyedben, egy tisztviselőt ugyancsak a számvevőségtől;
ugyancsak elvon egy napidíjast kétszer két napig a naplózásra és utána 8 napig az adóhivatal részére készítendő jegyzék összeállítására. A többi kifizetési napokon és minden hó második felében 8 napig a pénztártól von el egy tisztviselőt, illetve a pénztár
forgalomban napi pénztár nem állítható föl, a főpénztár pedig a sokszor összetóduló
be- és kifizetéseket lebonyolítani nem képes, így a felek befizetés nélkül távoznak és
zúgolódnak.
Ha még most tekintetbe veszem, hogy négy számtiszt és egy adótiszt katonai szolgálatot teljesít, továbbá a tisztviselők közül majdnem állandóan egy-egynek betegségével is
számolnom kell, okvetlenül szükséges a hadsegélyezés kezelésén egyszerűsítés útján
könnyítenünk, hogy a napról-napra fölszaporodó munkálatok elvégzését hivatalunk
mai létszámával meggyőzze. Erre nézve a megoldást abban látom, hogy a legtöbb vidéki város mintájára a hadisegélyek Győrött is csak havonta egyszer fizettessenek.
Igaz ugyan, hogy az 1914. év XIV. tc. 9. §-a szerint a havonkénti egyszeri kifizetést a
pénzügyminiszter csak oly városokban engedheti meg, melyekben a segélyezett családok száma 5000-nél több. Győrött e szám 2400-nál több, s az ezzel járó munka indokolttá teszi, hogy a havi egyszeri kifizetés engedélyezése a pénzügyminiszter úrtól kikéressék.
Kérem a tekintetes Tanácsot, méltóztassék ez irányban sürgősen intézkedni.
Győr, 1916. ápr. hó
Feldinger Jenő
főszámvevő.
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155. forrás
(1916. május 25.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
102/1916.
Tárgy érdeme
Tanács előterjesztése a hadi állapottal kapcsolatos kiadásokra 150000 kor. függő kölcsön megszavazása iránt.
Végzés
A közgyűlés a tanács 2765/916 sz. javaslatára kimondja, hogy a hadi állapotból eredi
kiadások ideiglenes fedezésére további 150000 kor. azaz Egyszázötvenezer korona hitelt bocsájt a tanács rendelkezésére, a mely hitelt egyidejűleg függő kölcsön felvételével
biztosítja.
A tanácsot felhatalmazza a közgyűlés, hogy a rendelkezésre bocsájtott folyószámla
kölcsönt mindenkor olyan mértékben, annyi időre és csak olyankor igénybe vehesse, a
mily mértékben, a mily időre, és a mikor azt a háztartás pénztári állapota és fizető képessége megkívánja.
A 385/914 sz. kgy. határozat rendelkezéseihez képest is utasítja a közgyűlés a tanácsot,
hogy a hadi állapotból folyó kiadásokról annak idején számoljon le és a kiadások végleges fedezéséről javaslatát tegye meg.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett a város
főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s azután jóváhagyás céljából a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjeszteni.
Erről a tanácsot s a számvevőséget jegyzőkönyvi kivonaton kell értesíteni.
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156. forrás
(1916. május 25.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
109/1916.
Tárgy érdeme
Tanács bejelenti a háborúval kapcsolatos kiadásokat.
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmány javaslatára a háborúval kapcsolatos kiadásokról készített kimutatásban felsorolt kiadások összegét tudomásul veszi.
A beszállásolási díjakra vonatkozólag 1914. évi november hó 19. napján tartott közgyűlésében hozott 385 számú határozatát fenntartja, – s elhatározza, hogy a háborús
kiadások megtérítését a m. kir. belügyminiszter és m. kir. honvédelmi miniszter uraknál feliratilag kérelmezi.
Erről a város tanácsa jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő.

157. forrás
(1916. május 31.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
1510/1916 polg.
Polgármester Úr!
Az ágostai evangélikus épületben levő pincér szakiskola helyiség a katonaság által
igénybe vétetett s a havonként elszámolt beszállásolási díjak a nevezett egyház pénztárnokának kiutaltattak és azáltal felvétettek; a villamos mű üzem által az 1914. okt. 1től 1915. dec. 31-ig elfogyasztott villamáramról kiállított számlák, melyeknek összege
134 kor. 55 fillért tesz, a katona ügyosztály által a számvevőséghez bírálat és érvényesítés végett rövid úton átadatták; a számvevőség a számlákra vezetett észrevételek szerint az érvényesítést megtagadta, mert a világítási díjak azt terhelik, akit a beszállásolási
díjak megilletnek, jelen esetben az ág. ev. egyház pénztárát.
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A tekintetes tanács a számvevőségi észrevételt indoklás nélkül figyelmen kívül hagyva
az 1960/916 tan. határozattal 135 kor. 55 fillért a háztartás X. cz. 68. rov. terhére kiutalta.
Miután az utalványozás jogossága és helyessége tekintetében aggályom van, mert egyrészt a számvevőség arra nézve, hogy a város közönsége az evang. iskolában elhelyezett pincér szakiskola világítási díját átvállalta volna, semmiféle értesítést nem kapott,
másrészt a pincér szakiskola évi 100 kor. segélyben a város részéről úgyis részesül, a
város számvevősége és pénztára részére kiadott szolgálati utasítás I. rész 19. §-a alapján Polgármester úrhoz jelentést teszek s kérem, hogy az ügyet megvizsgálni s annak
eredményéhez képest a számlák további sorsáról intézkedni méltóztassék.
Győr, 1916. május 31.
Győr szab. kir. város számvevői hivatala

158. forrás
(1916. június 23.)

Győr thj. város ügyviteli iratai
5308/1916 tan.
Nagyságos Farkas Mátyás Úrnak
Győr Szab. Kir. Város Polgármesterének
Győr
Nagyságos Polgármester Úr!
A termelési viszonyok háborús alakulása általában véve megerősítette az ipari társadalmi szervezeteit, mert a közös érdek együttes képviselete, a közös bajok orvoslására
irányuló törekvés közelebb hozta azokat az elemeket is, amelyek a békeidők üzleti versenye miatt tartózkodtak a fenntartás nélküli tömörüléstől.
Egy csoportja az ipari érdekképviseleteknek azonban a magyar viszonyok mostohasága
miatt nem látta a háborúnak azt a hasznát, amelyet a szervezkedés megerősödése jelent
és ez az ipartestületek csoportja. Ez ahelyett, hogy megerősödhetett volna, egyre
gyöngül és félő, rövid időn belül agóniába kerül, éppen olyan korszakban, amikor a
kisember támogatása, megbecsülése a jelszó.
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Egy pillantás az ipartestületek helyzetére elegendő ahhoz, hogy a viszonyok alakulását
megfigyelhessük.
Az ipartestületek már béke idején is teljesen a tagjaik járulék befizetésre voltak ráutalva. A tanoncok szerződtetéséért és felszabadításáért csak olyan díjat szedhettek, amelyek az ipartestületeknek erre fordított költségeit megtérítik. Már most a háború alatt a
korosztályoknak egymásután történt behívása és az üzleti pangás miatt a bevételeknek
nagyobb fele elmaradt, úgy, hogy már 1915-ben igen jelentős hiánnyal zárta az ipartestületeknek a nagy része a számadásait.
Ez annál érzékenyebben érintette az ipartestületeket, mert a háború alatt szaporodtak
meg a rendkívüli teendőik. Nem csak az iparosok, hanem minden rangú és rendű szegény ember idehozta az ügyes-bajos dolgát. A bevonultak családtagjainak útbaigazítása, kérvények, bejelentések kiállítása, a magukra marat üzletek és műhelyek továbbvitelében való támogatás annyi munkát adott, hogy a már amúgy is elrendelt takarékoskodás továbbhajtása egyenlő lett volna az ipartestületi iroda teljes beszüntetésével.
A takarékoskodás tehát csak egy bizonyos határig jöhet tekintetbe akkor, midőn a
rendkívüli viszonyok miatt megcsappant ipartestületi bevételek pótlásáról kell beszélni.
Az igazi segítség csak abban az elvben kereshető, hogy bizonyos közérdekű feladatok
elvégzéséhez szükséges anyagi eszközökről az a fórum tartozik gondoskodni, amelyiknek munkakörébe esnek a szóban levő feladatok.
És ekkor kétségtelenül fog kiderülni, hogy vannak városok és községek Magyarországon, amelyek e téren legelemibb kötelességüknek 32 éven keresztül nem tettek eleget.
Az a munka, amit az ipartestületek elvégeznek, a városi adminisztráció körébe esik. A
tanoncok és segédeik nyilvántartását, az elsőfokú bíráskodást, a tanoncszerződések
megkötését és lebonyolítását a törvények és rendeletek az elsőfokú iparhatóság hatáskörébe utalják. Ha már most azt vizsgáljuk, hogy ebből a munkából mennyit végez el
az elsőfokú iparhatóság, tehát a városi, illetve a községi adminisztráció és mennyi esik
a képesített iparűzők révén az ipartestületekre, akkor megállapíthatjuk, hogy egyoldalú
és igazságtalan teheráthárítással állunk szemben akkor, amidőn az ipartestületek közcélú és közérdekű intézménye, - amely sajátképpen a tagok érdekének előmozdítására való, - viseli a közigazgatás terheit, ahelyett, hogy a tagok érdekeit előmozdító célokra
költené bevételeit.
Az elsőfokú ipari közigazgatási munka terhének említett megoszlását a vidéket illetőleg
nem állnak rendelkezésünkre adatok. Budapesten 1906-baan ez volt a helyzet:
a székesfőváros közigazgatási évkönyvének V. kötete szerint az elsőfokú iparhatósági
teendők 1906-ban a következőképp oszlottak meg az ipartestületek és egyes kerületi
elöljáróságok között:
Tanoncszerződést kötöttek az ipartestületek előtt: 5100 esetben az elöljáróságok előtt
3500 esetben.
Munkakönyvet kiadtak az ipartestületek: 7900 esetben, az elöljáróságok 18000 esetben.
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Az ipartörvény 176&-a értelmében bíráskodtak az ipartestületek 2500 perben, az elöljáróságok: 5100 esetben.
Ez annyit jelent, hogy abból a közigazgatási munkateherből, amelynek költségeit különben a székesfőváros viselné, a fenti statisztikai számoknak megfelelő részt maguk a
kisiparosok fedezték.
Az a munka- és költségteher tehát, amely az ipartestületek vállait nyomva, évről-évre
nagyobb. Annál súlyosabban érzik ezt az ipartestületek most a háború alatt olyan időben, amikor már minden erőforrásukat igénybe vették és amikor a kiadások megszorításában elmentek a legszélsőbb határig.
Eddig egyetlenegyszer, 1912-ben fordult az ipartestületek egy része segítségért a városokhoz. Akkor kifejtették kérvényükben, hogy az utóbbi években az ipari közterhek
/: adók, betegápolási pótadó, munkásbiztosítás:/ már olyan mértékben növekedtek,
hogy az ipartestületek a tagdíjakat nem emelhetik, az eddigi tagdíjak behajtása pedig az
új végrehajtási törvény miatt lett kérdéses. A végrehajtási létminimum emelésénél a
törvényhozás nem gondolt arra, hogy úgy, mint az a külföldön van, a közérdekű szolgáltatások behajtásánál még a létminimum se képez akadályt. A mai állapot mellett a
kisebb iparoson nem lehet behajtani a tagdíjat és ez az ipartestületek fenntartását teszi
kétségessé. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha a város az erre rászorult ipartestületeket
anyagi támogatással látja el. Ezért kérte az ipartestületek szóban lévő csoportja a maga
városát, hogy az ipartestületek segélyezése évenként megfelelő összeget vegyen fel a
költségvetésébe.
A kérés mellett szól az, hogy a város az iparhatósági ügyek ellátására hivatott I. fokú
iparhatósági tisztviselők idetartozó teendőire személyi és dologi kiadásokban egyenként évente legalább 2000-3000 koronát fordít. Ha tehát a különben odatartozó arra a
munkatömegre, amelyet most egy ipartestület lát el, évente 1000-2000 koronát fordítana és ezzel az ipartestület fejlődését, megerősödését szolgálná, olyan áldozatot hozna,
amelynek hasznát a polgárság széles rétege látná és amely a kisiparosok adójának és
közszolgáltatásainak, tehát a város idetartozó bevételeinek igen csekély része volna.
Vagyis a város csak abból adna vissza egy csekélységet az iparosoknak, amit tőlük kap.
És hogy milyen jogosult ez a kérés, annak igazolásául közöljük, hogy több város máris
tekintélyes mértékben támogatja ipartestületét, amiről az eddig rendelkezésünkre álló
következő kimutatás ad számot:
Pozsony 1903-ban kapott a várostól ingyen telket székházépítés céljára, valamint 30 évre évi 2000 korona szubvenciót.
Gyöngyös: 400 korona szubvenciót.
Esztergom: 10 évi időtartamra évi 300 korona szubvenciót.
Mór: 1905 óta évenként 300 korona szubvenciót.
Rimaszombat: 6 év óta 300 korona szubvenciót.
Moson: a vármegye törvényhatóságától évi 100 korona segélyt kap.
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Nyíregyháza: 5 helyiségből álló irodahelyiséget kap a várostól ingyen.
Miskolc: évi 600 korona szubvenciót.
Siklós: állandó irodahelyiséget mintegy 200 korona értékben.
Szászváros évenként 7 köbméter tűzifát.
Újpest: évi 1200 koronát kap a községtől.
Zólyom: lakást és évi 120 koronát.
Lugos: 1909 óta évi 400 korona szubvenciót.
A kérdést tehát rendezni kell azért is, mert ezer és ezer kisember társadalmi védelméről van szó akkor, amikor minden modern város a kisember és a kisipar védelmét vette
programjába és amikor a városok mostani politikáját mindenben a szociális szempontok vezetik és amikor a kispolgárok dolgozó társadalmát éppen a háborús helyzet következtében az a baj fenyegeti, hogy néhány száz korona miatt a város adminisztrációs
munkáját végző szervezete végképpen elgyengül.
A fölsoroltaknál fogva is bízunk benne, hogy a Tanács az előterjesztést jóindulattal fogadja és hogy a város, amely községi feladatok átértése terén mintául szolgálhatna, igen
sok külföldi emporiumnak és a többi hazai városnak idevonatkozó példáit követve, az
ipartestület rendszeres segítségét is felveszi kisipari programjába, addig is azonban akár
hitelnyújtás, akár hozzájárulás címén sürgősen kiutalja az ipartestületnek az az összeget, amelyet az ipartestület anyagi helyzetének megvizsgálása után a szanálás érdekében
okvetlenül szükségesnek fog ítélni.
Győr, 1916. június 23-ikán
Kiváló tisztelettel
A Győri Ipartestület elöljáróságának megbízásából

159. forrás
(1916. június 30.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
124/1916.
Tárgy érdeme
Tárgyaltatott a m. kir. belügyminiszter leirata a hadi állapottal kapcsolatos kiadásokra
felvett kölcsön törlesztése tárgyában.
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Végzés
A közgyűlés a tanács 3481/916 sz. javaslatára felvilágosító jelentést intéz a m. kir. belügyminiszter úrhoz, hogy a hadi állapotból eredő kiadásokra felvett kölcsön törlesztését, vagy a hadi állapotokkal kapcsolatos kiadásokra bármily csekély részét a hadi állapot tartama alatt a háztartás rendes évi költségvetésébe nem illesztheti be, mert a költségelőirányzat a gazdasági viszonyokkal kapcsolatos bevételek erős csökkenése folytán
a rendes szükségleteket is csak a legmesszebb menő takarékosság mellett tudja kielégíteni, s egyelőre a hadi kiadásokra felvett kölcsönöknek csak a kamatterhét bírja meg.
De ezen felül a város közönsége abban a meggyőződésben van, hogy a hadi állapotból
és különösen a beszállásolásból aránytalanul a városok lakosságára háruló terheket az
államnak kell átvállalnia. S úgy mindaddig, a míg a megtérítés aránya nem tisztázódik, s
a város közönsége nem tudja, hogy véglegesen mekkora teherrel kell számolnia, a város polgárságát a hadi állapot nehéz küzdelmei között újabb, tekintélyes nagyságú teherrel nem róhatja meg.

160. forrás
(1916. december 21.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve.
283/1916.
Tárgy érdeme
A tanácsi előterjesztés az V. hadikölcsön jegyzése tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a tanácsnak az V. hadikölcsön tárgyában 9646/916 sz. alatt hozott határozatát jóváhagyja illetve elhatározza, hogy Győr sz. kir. város alapítványi pénztára javára az V. hadikölcsönre 200000 kor. azaz Kettőszázezer kor. névértékű 1916. évi
november hó 1-je kelettel ellátott 6% m. kir. állami járadék kölcsönkötvényt jegyez és
pedig 97.70 koronás árfolyam mellett és fél százalék engedménnyel olyképpen, hogy a
jegyzett névértékű 75%-a erejéig az aláírási felhívásban jelzett kedvezmények mellett
lombard kölcsönt vesz a még szükséges 44400 kor. azaz Negyvennégyezer-négyszáz
kor. összeget az alapítványi pénztár készpénzkészletéből fedezi.
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A jegyzék
a győri első takarékpénztárnál

90000 kor.

a győrvárosi és megyei takarékpénztárnál

70000 kor.

a győri általános takarékpénztárnál

40000 kor.
összesen

200000 kor.

A lombard kölcsön igénybevétel
az első takarékpénztárnál

67500 kor.

a győrvárosi és megyei takarékpénztárnál

52500 kor.

a győri általános takarékpénztárnál

30000 kor.
összesen

150000 kor.

összegben teljesítendő.
Kimondja továbbá a közgyűlés,hogy amennyiben a jegyzést teljesítő alapítv. pénztár
terhére a lombard kölcsön és a járadék kamatlába között a jövőben esetleg kamatkülönbözeti veszteség állana elő,a veszteséget a háztartásnak kell terhére vállalnia.
Az aláírási és a lombard kölcsön nyilatkozatnak a város közönsége képviseletében leendő megtételére a város polgármesterét felhatalmazza.
A közgyűlési határozat jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztendő,továbbá arról a város tanácsa,a takarékpénztárak igazgatósága és számvevőség értesítendő.
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VIII.
GAZDASÁG, GYÁRIPAR

161. forrás
(1915. június 25.)
Győr thj. város ügyviteli iratai
9392/1915 tan.
Nagyméltóságú Magyar kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak!
Kegyelmes Urunk!
Back Hermann győri hengermalom r.t. Győr, békeidőben üzemében 120
munkást foglalkoztat. A leszállított munkásszám jelenleg 50-60-t tesz ki. A munkások
beszerzésénél a legnagyobb nehézségek származnak.
Amíg avval számoltunk és eddig is számoltunk, hogy munkásaink nagy része
katonai szolgálatra behívatnak, nem számolhatunk azon eshetőséggel, hogy versenycégek tőlünk munkásokat elvesznek, ami tényleg be is következett.
A figyelmetlenség és akadékoskodás a munkások felvevésénél annyira megy,
hogy mától holnapra nem tudjuk, hogy elegendő munkásokkal fogunk e malomüzem
vezetéséhez rendelkezhetni.
Bátrak vagyunk arra utalni, hogy malomüzemünk a közjó részére feltétlenül
szükséges.
Jelenleg különböző megbízatásaink vannak. Gabonát őrlünk:
1./ a cs. és kir. katonai kincstár részére
2./ Győr városnak, ennek megbízásából
3./ Győr vármegye részére
4./ Komárom városa részére
5./ Komárom megye részére.
A napi üzemünkben teljesen foglalkoztatva vagyunk, és ezenfelül a cs. és kir.
katonai kincstár részére kell kukoricát takarmány céljaira őrölnünk.
Ezt meg kell ismételnünk, mert az állam védelmét kell kérnünk. Különben
nem tudjuk, hogy üzemünket fenn tudjuk-e tarthatni.
Másrészt elismerjük abbéli kötelességünket, hogy azon vagyunk, üzemünket a
közjó javára fenn kell tartanunk.
Kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék a Back Hermann győri hengermalom
r.t.-t az 1912. évről keltezett LXVIII t. c. 18. &-a alapján állami védelem alá helyezni.
Kegyes elintézést kérjük ügyvédünk Dr. Oskar Barth úr kezeihez, Wien, I.
Börsegasse 9. juttatni.
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Egyben bátrak vagyunk megjegyezni, hogy ezen ügyben hasontartalmú kérvényünket a nagyméltóságú cs. és kir. Hadügyminisztériumhoz is benyújtottuk.
Kérelmünknek jóakaratúlag valókegyes elintézését kérve, vagyunk a nagyméltóságú magy. kir. Honvédelmi Miniszter Úrnak,
Győr, 1915. június hó 25-én
Alázatos szolgái
Back Hermann győri hengermalom r.t.

162.forrás
(1915. szeptember 16.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
187/1915.
Tárgy érdeme
A magyar ágyúgyár részvénytársaság kérelme munkásházak építésére szolgáló terület
felosztása, munkásházak építésének engedélyezése és telepnek a szükséges közberendezésekkel ellátása tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a kérelemnek a telekfelosztásra és az építkezés engedélyezésére irányuló
részét a városszabályozási szabályrendelet, illetve az építkezési szabályrendelet alapján
illetékes intézkedés végett a város tanácsához utalja.
Tekintettel arra, hogy a magyar ágyúgyár részvénytársaság a munkásházak építését sürgősen foganatosítani kívánja, ellenben a város közönsége nincsen abban a helyzetben,
hogy a szükséges közberendezésekkel nevezetesen: a mintegy 140.000 k. költséget
igénylő csatornázással, 25.000 k. kölcsönt igénylő vízvezetékkel és 35.000 k. költséggel
előirányzott légszesz világítási vezetékkel a telepet arra az időre, mikor az építendő lakóházak használatba vétetnek, elláthassa; a tanács 7560/915 sz. javaslatához képest a
magyar ágyúgyár részvénytársaságnak azon ajánlatát, amely szerint a telep csatornahálózatát, a vízvezetéki hálózatot és a légszeszvezetéket a részvénytársaság saját költségén kiépítteti s ezen létesítményeket elkészültük után a leszámolások eredményéhez
képest mutatkozó költségek megtérítése mellett a város közönsége átveszi, a közgyűlés
a magyar ágyúgyár részvénytársaság által 7560/915 sz. a. iktatott ajánlatban vállalt öszszes kötelezettségek fenntartásával elfogadja mégis a következő kikötésekkel:
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1. A csatornahálózat tervei a tanács elbírálása alá bocsátandók. Abból a szempontból, hogy a hálózat annak idején a tervezett gyárvárosi csatornahálózatba,
mint annak kiegészítő része beiktatható legyen.
2. Az összes közberendezések a város mérnöki hivatalának felügyelete és szakszerű ellenőrzése mellett hajtandók végre.
3. A közvilágítás költségei a város közönségét terhelik, ellenben a csatornadíjak,
valamint a háztartásokban felhasznált víz, villany és légszeszfogyasztási díjak a
szabályrendeletekben meghatározott mérvben fizetendők.
4. Az átvételi ár fedezetére amennyiben azt a város közönsége kívánja – a magyar ágyúgyár részvénytársaság a szükséges összeget előlegkölcsön alakjában a
közönségnek rendelkezésére bocsájtja; a város közönsége az igénybe vett előlegkölcsönt legkésőbb a háborút befejező békekötéstől számított 3 év alatt köteles a magyar ágyúgyár részvénytársaságnak visszafizetni; addig is a város közönsége az igénybe vett előlegkölcsön után a magyar ágyúgyár részvénytársaságnak az osztrák-magyar bank mindenkori váltóleszámítolási kamatlábát 1%kal meghaladó kamatokat köteles megtéríteni.
A 40.000 m3 kavicsanyag átengedésére irányuló kérelmet a közgyűlés a tanács hatáskörébe utalja.
Jelen határozat a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kiteendő s a jogorvoslati
határidő lejártával jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztendő.
Erről a város közönsége hirdetményen, a magyar ágyúgyár részvénytársaság és a
város tanácsa pedig jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.

163. forrás
(1915. szeptember 16.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
188/1915.
Tárgy érdeme
Az ágyúgyárban szervezendő tűzoltóság felállítása iránt az ágyúgyár részvénytársaság
kérvénye.
Végzés
A közgyűlés mindenekelőtt megállapítja, hogy a Magyar Ágyúgyár R. Társasággal kötött szerződése értelmében a költségek megtérítése ellenében az ágyúgyár céljait szolgáló tűzőrséget köteles felállítani.
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Megállapítja továbbá, hogy előbb-utóbb szükséges lesz az összes gyártelepek részére
egy külön ker. őrséget szervezni, mert a gyárak a központi őrstől olyan távolságra fekszenek, hogy tűz esetén a központi őrsről a hely színére érkezés legalább 20 percet
vesz igénybe, ami az eredményes oltást lehetetlenné teszi, és megállapítja végül, hogy
ker. tűzőrség legcélszerűbben és legolcsóbban az ágyúgyári tűzőrséggel kapcsolatban
oldható meg.
Ehhez képest a tűzoltó parancsnok, a pénzügyi bizottság és a tanács mint állandó választmány 7471/915 számú javaslata alapján elhatározza, hogy elfogadva a magyar
ágyúgyár részvénytársaság ajánlatát
1. felállítja már most az ágyúgyár tűzbiztonságához szükséges 3 főből álló őrséget 2 tartalék emberrel
2. a békekötés után minél előbb, legkésőbb egy évvel ezen őrséget kerületi tűzőrséggé fejleszti, egy altiszt és 7 emberből álló személyzettel és mindazon felszereléssel, mely az ágyúgyár és a kerületéhez tartozó gyárak tűzvédelmi
szempontjából szükségesek.
3. Köteles ezzel szemben a Magyar Ágyúgyár r. társ.
a. a ker. tűzőrség részére a további fejlesztésre is alkalmas helyiséget, fűtéssel, világítással jó karban és tisztántartással saját költségén rendelkezésre
bocsájtani
b. a ker. őrség évi kiadásaihoz hozzájárulni éspedig az első évben 18.500
kor., minden következő évben 1000 koronával kevesebb összeggel mindaddig, míg hozzájárulása 7500 koronára száll le, mely összeget fizetni fogja mindaddig, míg a város az őrséget fenntartja
c. a ker. őrség felállításáig azon naptól kezdve, amikor a város ideiglenesen
az ágyúgyári tűzőrséget felállítja évi 7500 azaz hétezer-ötszáz koronát fizetni.
4. Kiköti a közgyűlés, hogy az ágyúgyár 7500 koronás állandó hozzájárulása az
esetben, ha a tűzoltó személyzet az egész vonalon fizetésemelésben részesül, a
fizetésemelés arányában emelkedik.
5. Utasítja a közgyűlés ehhez képest a tanácsot, hogy az ágyúgyári tűzőrséget
már most állítsa fel, s ezen őrséget mielőbb, de legkésőbb a békekötés utáni
évben szervezze át kerületi tűzőrséggé. Az állások szervezése és szerek beszerzése iránt tegyen javaslatot.
Ezen közgyűlési határozat 15 napi közszemlére kiteendő és jóváhagyás alá terjesztendő. Erről tanács és ágyúgyár értesítendő.
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164. forrás
(1916. április 15.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
71/1916.
Tárgy érdeme
Győri olajgyár Meller Ignác és társai részvénytársaság cég kérvénye gyártelepének kibővítésére terület átengedése tárgyában.
Végzés
Minthogy a Meller gyárhoz vezető iparvágányból az állatvásár tér felé tervezett kiágazás csak a Meller féle gyár déli határvonala mentén helyezhető el, a közgyűlés a tanács
2785/1916 sz. javaslatához képest kimondja, hogy a kért mintegy 2000 □-ölnyi területet úgy, hogy az a Meller féle gyártelephez közvetlenül csatlakozzék, ki nem jelölheti.
Ellenben elhatározza a közgyűlés, hogy a győri 367 sz. étben I. 1020 sors. alatt felvett
8603/12 hrsz. ingatlanból az iratokhoz csatolt vázrajzon feltüntetett mintegy 2000 □ölnyi városi területet □-ölenként 10 k. azaz tíz korona egységárral számított vételár ellenében a „Győri Olajgyár Meller Ignác és társai részvénytársaság” győri cégnek eladni
hajlandó, mégis csak az esetben, ha a részvénytársaság telekkönyvi bejegyzéssel is biztosítható kötelezettséget vállal az iránt, hogy úgy a már létező gyártelepe, valamint a
fentiek értelmében most eladott terület mentén tervezett – részben már megnyitott és
kiépített utcák burkolási költségeihez a városszabályozási szabályrendelet 8 §-ában jelzett mérvben hozzájárul.
Utasítja a közgyűlés a város tanácsát, hogy amennyiben a cég jelen határozatban foglalt
kikötéseket elfogadja, az eladott ingatlan pontos térmértékét állapítsa meg, a szerződést a céggel kösse meg s azt az ingatlan elidegenítése tárgyában hozandó alakszerű határozat végett a törvényhatósági bizottságnak mutassa be.
Erről a tanács, a számvevőség és a győri olajgyár Meller Ignác és társai részvénytársaság győri cég jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.
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165. forrás
(1916. május 25.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
111/1916.
Tárgy érdeme
Magyar ágyúgyár részvénytársaság beadványa az ágyúgyár telepén felállítandó területi
tűzőrség ügyében
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmány 3020 sz. javaslatára az 1915. évi szept.
hó 16-án tartott ülésében 188/ kgy. 1915 sz. alatt hozott határozatát a magyar ágyúgyár 2698 sz. levelében kifejezett kívánságok figyelembe vételével a következőképpen
módosítja:
1. a 188/kgy. 915 számú határozat 3. a. pontjából ezen szavak „további fejlesztésre is alkalmas” kihagyandók s helyettük a következők veendők fel: „bemutatott és jóváhagyott tervek szerint építés alatt álló”.
2. Kijelenti a közgyűlés, hogy a felállítandó ker. tűzőrség, nem különben Győr
sz. kir. város tűzőrsége a magyar ágyúgyár részvénytársaság lőterén esetleg
előforduló tűzhöz minden külön engedély nélkül kivonulhat.
3. Az ágyúgyár részvénytársaság azon kívánságát, hogy már most kimondassék,
hogy a ker. tűzőrség szervezéséhez beszerzendő szerek a legmodernebbek,
továbbá, hogy motorikus vonóerőre berendezettek legyenek, a közgyűlés nem
fogadja el, s ragaszkodik 188/kgy. 915 számú határozatának 2. pontjához.
Utasítja a közgyűlés a tanácsot, hogy ez alapon a szerződést készíttesse el, a magyar
ágyúgyár részvénytársaság által aláíratva terjessze elő.
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166. forrás
(1916. június 30.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
141/1916.
Tárgy érdeme
Meller féle olajgyár kibővítéséhez szükséges terület átengedése.
Végzés
A közgyűlés a tanács 5312/916 sz. javaslatára a győri olajgyár Meller Ignác és társai
részvénytársaság cég bejelentését tudomásul veszi s ehhez képest az 1912. évi 58 tc. 10
§-a alapján megejtett név szerinti szavazás útján jelentkező 23 biz. tag és szavazati joggal bíró tisztviselő úm: Börzsönyi Arnold. Fleischmann Zsigmond, Iró Vince, Lóránt
Samu, Lukovits János, Matavovszky Béla, Nits Pál, Picek György, Tőke Béla, Vajda
Emil dr., Varga Miklós, Várits Károly, Höfer Vilmos dr. főjegyző, Veöreös Boldizsár
árv. elnök, Éberth Géza, Erdélyi Iván tanácsosok, Jerfy Géza dr. főügyész, Erdély Ferenc főmérnök, Kiss Géza dr. árv. ülnök, Späd Gyula I. jegyző, Major János főszámvevő hely., Scheder Vilmos számvevő, Mészey József számvevő „igen” szavazatával
elhatározza, hogy a győri 367 sz. betétben I. 1020 sors. alatt felvett 8603/12 hrsz. ingatlanból az iratokhoz csatolt vázrajzon feltüntetett 2000 □-ölnyi városi területet □ölenként 10 azaz tíz korona egységárral számított vételár ellenében a „győri olajgyár
Meller Ignác és társai részvénytársaság” győri cégnek eladja a 71/916 kgy. határozatban foglalt kikötések mellett.
E határozat a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kiteendő, jogerőre emelkedés
után további eljárás végett a város tanácsának kiadandó.
Erről a közönség hirdetményen, a tanács, a számvevőség és a győri olajgyár Meller Ignác és társa cég jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.
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167. forrás
(1916. szeptember 14.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
186/1916.
Tárgy érdeme
A tanács beterjeszti a magyar ágyúgyár részvénytársasát telepén tűzőrség létesítése tárgyában kötött szerződést.
Végzés
A közgyűlés megállapítja, hogy a 188/kgy. 915 sz. határozat alapján készült szerződéstervezet e határozat kikötéseitől némi módosítással és bővítéssel a következő eltéréseket tartalmazza:
1. A város közönsége gondoskodik arról, hogy a 188/kgy. 915 sz. határozat 1.
pontja szerint felállított ágyúgyári tűzőrség a szükséges tűzoltói szerelvénnyel
is elláttassék.
2. A város közönsége és az ágyúgyár részvénytársaság között ezen szerződéssel
létesülő jogviszony 1938. évi július 31-ig felek által fel nem mondható.
Ezen módosítás és bővítés megállapítása után a közgyűlés a tanács, mint állandó választmány 7316/916 számú javaslatára a magyar ágyúgyár részvénytársasággal kötött
szerződést elfogadja és jóváhagyja és a város polgármesterét e határozat kormányhatósági jóváhagyása után a szerződés aláírására felhatalmazza.
E határozat a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett 15 napi közszemlére kiteendő, s e határidő leteltével jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjesztendő.
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168. forrás
(1916. október 12.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
207/1916.
Tárgy érdeme
Elnöklő főispánnak a napirend előtt tett indítványára
(Végzés)
A közgyűlés elhatározza, hogy azért a jóakaratú szívességért, készségért, amellyel a katonai parancsnokságok a munkaadókkal szemben viseltetnek, azért a kiváló magatartásért, melyet a munkáskérdés nehézségei segítésben tanúsítottak s lehetővé tették támogatásukkal a gazdáknak, hogy munkájukat elvégezhessék, köszönetét fejezi ki.
Lovag Gerstenberg Frigyes altábornagy, pozsonyi katonai parancsnoknak, Fuchs Lajos, Zikkely József ezredeseknek, Tauscher Béla, báró Bailleau és Jékey Kamilló őrnagyoknak s erről őket értesíti.

169. forrás
(1916. október 12.)
Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
215/1916.
Tárgy érdeme
A barakklaktanya épületnek a waggongyár részére átengedése.
Végzés
A közgyűlés a 87/1907 sz. határozat s ennek alapján 1909. évi szeptember hó 30-án
megkötött szerződés 3. pontjának 2. bekezdése alapján és a tanács 6544/916 sz. javaslatához képest a volt barakkfiók-laktanya felülépítményeit a magyar waggon- és gépgyár részvénytársaságnak átengedi és tudomásul veszi, hogy a város tanácsa a
felülépítményeket a részvénytársaságnak máris birtokába bocsátotta.
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A felülépítmények kártalanítását a közgyűlés a mérnöki hivatal becsűjéhez képest
17.420 k. azaz tizenhétezer-négyszázhúsz koronában állapítja meg s tudomásul veszi,
hogy a magyar waggon- és gépgyár részvénytársaság ezen összeget a város pénztárába
f. é. október hó 11. napján befizette.
Kimondja a közgyűlés, hogy a kártalanítási összeg további rendelkezésig gyümölcsöző
letétként kezelendő.
Ezt a határozatot a város főjegyzőjénél 15 napi közszemlére kell kitenni s a jogorvoslati határidő leteltével további eljárás végett a város tanácsának kiadni.
Erről a közönség hirdetményen, a tanács, a számvevőség és a magyar waggon- és gépgyár részvénytársaság jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.

170. forrás
(1916. október 12.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
218/1916.
Tárgy érdeme
Tanács javaslata az ágyúgyári tűzőrség felállításával kapcsolatban a tűzoltó parancsnok
külön díjazása tárgyában.
Végzés
A közgyűlés a tanács, mint állandó választmánynak a pénzügyi bizottság véleményén
alapuló 7152/916 számú javaslatára Erdélyi Ernő tűzoltó parancsnok részére az ágyúgyári tűzoltóság kiképzése és ellenőrzése fejében az ágyúgyári részvénytársaság által
szerződéses kötelezettsége értelmében fizetendő évi 7500 korona hozzájárulás terhére
1916. évi aug. hó 1-től kezdődőleg negyedévi előleges részletekben esedékes fizetés jellegével nem bíró évi 1000 kor. azaz egyezer korona díjat szavaz meg további visszavonásig s ez összegnek folyósítására a város tanácsát utasítja.
Ezt a határozatot a város közönségének egyidejű hirdetményi értesítése mellett 15 napi
közszemlére kitenni s a határidő leteltével jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjeszteni kell.
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171. forrás
(1916. december 21.)

Győr szabad s királyi város közgyűlési jegyzőkönyve
284/1916.
Tárgy érdeme
A magyar ágyúgyár részvénytársaságnak kérvénye városi területek átengedése iránt.
Végzés
Az 1912. évi 58. tc. 10 §-a alapján megejtett név szerinti szavazás útján a jelenlévő 51
bizottsági tag és tisztviselő úm:
Bedi Vince dr., Chalupka Károly, Dezső Pál dr., Fábián Sándor, Fekete László, Fischer
Gyula dr., Fleischmann Zsigmond, Flesch Emil dr., Falkner Károly, Georgievic
György, György Károly dr., Huber Dániel, Kallós Henrik dr., Kaszás Sándor, Káldy
Mihály, Korn József, Krausz Miksa, László Illés, Lefkovics Ármin, Leloczky Gyula,
Lenner Emil, Lóránt Samu, Lukovits János, Mács János, Menes Ignác, Müller Imre,
Németh József, Nyőgér Antal, Perl József, Picek György, Szilárd István, Tauber Károly, Tolnay Lajos, Weisz Hugó, Weisz Vilmos, Angyal Armand dr. r. főkapitány,
Höfer Vilmos dr. főjegyző, Veöreös Boldizsár árv. elnök, Erdélyi Iván tanácsos, Jerfy
Géza dr. főügyész, Erdély Ferenc főmérnök, Feldinger Jenő, Kiss Géza dr. árv. ülnök,
Späth Gyula I. jegyző, Sefcsik Ferenc főlevéltárnok, Major János főszámvevő hely.,
Leitner István, Harmat Béla, Mészey József számvevők, Horváth Miklós főlevéltáros,
Kukorelly Márton közgyám „igen” szavazatával a közgyűlés a tanács 9801/916 sz. javaslatára Chalupka Károly biz. tag módosító indítványának elfogadásával elhatározza,
hogy
1. a győri 367 sz. betétben 1162/3., 1163., 1164/2. és 1166–1175. hrsz. alatt felvett ún. „városrét” ingatlanból a kérvényhez csatolt vázrajzon VI. számmal jelölt mintegy 20.000 □-ölnyi területeket □-ölenként 10 koronával számított vételár mellett a magyar ágyúgyár részvénytársaságnak munkáslakások építése
céljából átengedi, kikötvén mégis a következőket.
a. Az átengedett terület csak munkáslakások építésére használható fel.
b. Tartozik a magyar ágyúgyár részvénytársaság a birtokba bocsátástól számított 5 éven belül az átengedett területet annak méreteihez arányítva az
építkezési szabályrendelet határozmányainak megfelelően végleges jelleggel megépült munkáslakások létesítésére felhasználni, ellenkező esetben
joga lesz – de nem kötelessége – a város közönségének a területet a fizetett vételár kamatmentes visszatérítése mellett visszaváltani.
c. Vevő részvénytársaságot a városszabályozási szabályrendelet 8 §-ában előírt hozzájárulási kötelezettség terheli éspedig akként, hogy az utcaterületek
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megváltási összegei a birtokba lépéskor a fenti 10 kor. egységár alapul vételével esedékesek, míg a burkolási járulékok az utcák kiépítésekor, a járulékok visszatérítésének a b. pontban kikötött visszaváltási jog netáni gyakorlásakor nincs helye.
d. Amennyiben a városrét szabályozási tervének végleges megállapítása az
ekként átengedett telektömböket akként érintené, hogy azokból bizonyos
terjedékek az alakítandó utcákhoz vagy telektömbökhöz lennének csatolandók, ezek terjedékeket a magyar ágyúgyár részvénytársaság az eredeti
vételár ellenében a város közönségének tulajdonába visszajuttatni tartozik.
2. A győri 367 sz. betétben felvett 8502 és 8506/5 hrsz. ingatlanokból a kérvényhez csatolt vázrajzon II. számmal megjelölt mintegy 3100 □-ölnyi ingatlant □-ölenkint 12 azaz tizenkettő koronával számított vételár mellett a magyar ágyúgyár rt-nak eladja kikötvén mégis, hogy az rt-ot a városszabályozási
szabályrendelet 8 §-ában előírt hozzájárulási kötelezettség terheli éspedig akként, hogy az utcaterületek megváltási összegei a birtokba lépéskor a fenti 12
kor. egységár alapul vételével esedékesek, míg a burkolási járulékok az utcák
kiépítésekor.
Az 1–2. alatti eladásokra vonatkozó kikötések – amennyiben arra alkalmasak – megfelelő telekkönyvi bejegyzéssel biztosítandók.
A III. és IV. megjelölt területeket illetőleg a közgyűlés a kérelmezett opció tárgyában
ez idő szerint nem nyilatkozhat, ellenben utasítja a város tanácsát, hogy ezen kérelemmel összefüggő részletkérdések – nevezetesen a tervezett főgyűjtő és a kérdéses területen lévő vízvezetéki kút áthelyezése, a közberendezések elkészítésének netáni többletköltsége stb. tekintetében tegyen kimerítő jelentés kapcsán javaslatot.
Addig is a folyamodó részvénytársaság megnyugtatására kijelenti a közgyűlés, hogy a
kérdéses területek eladása iránt harmadik személyek részéről netán támasztandó igények tekintetében a részvénytársaság meghallgatása nélkül nem határoz.
Az ágyúgyári munkástelep szomszédságában lévő V. számmal jelölt s tervbe vett utcanyitás által érintett területek kisajátítása iránt előterjesztett kérelmet a közgyűlés elvileg
teljesíti és utasítja a tanácsot, hogy a gyárvárosrész szabályozási tervének megállapítása
után a kisajátítási összeírás és tervrajz 2 példányát terjessze be.
Ezen határozat az 1–2. pontokra vonatkozó részeiben a város főjegyzőjénél 15 napi
közszemlére kiteendő s a jogorvoslati határidő lejártával jóváhagyás végett a m. kir.
belügyminiszter úrhoz felterjesztendő.
Erről a város közönsége hirdetményen, a magyar ágyúgyár részvénytársaság, a tanács
és a számvevőség jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők.
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172. forrás
(1919. november 30.)

Építési leírás
(Részlet)

A győri ipari és hajózó csatorna 1915–1918. években vállalati úton végrehajtott
kotrási és feltöltési munkálatairól.
Előzmények:
A győri ipari és hajózó csatorna megépítésének kezdeményezése a Győrött létesítendő
ágyúgyár üzemi vízszükségletének biztosítására vezethető vissza. Az 1914. év derekán
kitört világháború az építés kezdeti stadiumában lévő ágyúgyárnak sürgős üzembe helyezését és teljesítő képességének a maximumra való fokozását parancsolólag követelte: halaszthatatlan volt tehát annak a munkának a végrehajtása is, a mely az ágyúgyár
kifejlesztendő teljes üzeme számára szükséges napi 40.000 m3-nyi üzemi vízmennyiséget biztosítja. Minthogy ekkora víznek állandó és folytonos biztosítása ásott kutakból
nem volt remélhető, közeli volt az a gondolat, hogy a vízszükséglet egy csatorna segítségével a győri Kis Dunából szereztessék be, a mely folyóvíz természeténél fogva,
mint lágy víz, a kitűzött célnak leginkább megfelel.
Győr város akkori vezetősége a fent vázolt feladatot gyárlétesítési politikájához hűen
úgy oldotta meg, hogy a létesítendő csatornát saját területén a két oldalt telepítendő
gyárak céljaira a legalkalmasabb vonatkozással és akkora méretekkel tervezte meg,
hogy az a hajózás igényeit is kielégítve, a vízi és vasúti közlekedést összekapcsoló létesítmény legyen.
A komáromi folyammérnöki hivatal közbejöttével bemutattatott tervezet a földművelésügyi minisztériumnál helyesléssel találkozott és némi módosításokkal 1915. év január 7-én 56163/v-a. sz. rendelettel kivitelre engedélyeztetett azzal, hogy – a város kérelmére – az iparcsatorna munkálatainak műszaki vezetése és ellenőrzése a komáromi
folyammérnöki hivatal felügyelete alatt a hivatal kebeléből kiküldendő építésvezetőség
által fog eszközöltetni.
A komáromi folyammérnöki hivatal által a munkálatok végrehajtásának biztosítása végett 1915. év február 26-án nyilvános versenytárgyalás tartatott, a melynek eredményeképpen a redukált szelvényű csatorna 500.000 m3-t kitevő földmunkálatának végrehajtásával Freund Henrik és Fiai budapesti cég bízatott meg, kivel a szerződés 1915. év
március hó 14-én 1.48 korona egységár mellett meg is köttetett és neki a munkálat
ugyancsak 1915. év március 14-én fölvett „Munkaátadási jegyzőkönyv” kíséretében át
is adatott.
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A munkaátadási jegyzőkönyvben a vállalkozó cég által kért módosításokra itt ki nem
terjeszkedvén csak arra akarok rámutatni, hogy a vállalkozó a várostól határozott ígéretet kapott arra nézve, hogy a kormánytól kért államsegély kiutalása esetén a csatorna
összes munkálataira nevezett cég kap megbízást, a mely Győr város tanácsának az
3334/1915 tan. sz. alatt kelt értesítése alapján 1915. év május hó 16-án meg is történt,
a vállalkozó által megajánlott 1.16 koronás köbméterenkénti egységár mellett.
Úgy a szerződés, mint a munkaátadási jegyzőkönyv Győr város közgyűlésének 1915.
év március hó 23-án 60/kgy. szám alatt kelt határozatával hagyatott jóvá.
Az államsegélyt biztosító 59594/1915/vb. sz. földművelésügyi miniszteri rendelet a
csatorna építési költségeire előirányzott 1.500.000 korona költség elosztása fölött akként rendelkezik, hogy Győr város és a magyar ágyúgyár által fölajánlott 350.000–
350.000 koronán felüli költségből a kereskedelemügyi tárca 450.000 koronát a földművelésügyi tárca pedig 350.000 koronát vállal, s ezen felül a felső dunaszabályozási
munkálatok keretében a csatorna torkolati szakaszának rendezési munkálatait is végre
fogja annak idején hajtani.

1915. évben végrehajtott építkezések
A gyors ütemben megindult előkészítő és a munkálatot biztosító eljárások után az
építkezéssel kapcsolatok munkálatok 1915. év március 20-án kezdődtek meg, amelyek
főképpen a felszerelésre és berendezkedésre vonatkoztak. A „C” excavator szerelése
március 23-án vette kezdetét és május 21-én meg is kezdte a kotrást a csatorna délnyugati végén: az 1915–1800 fm-ek között. A kotró szerelése alatt az építésvezetőség a
vállalkozó megbízottjával együttesen április 1. és 2-án kitűzte és stationálta a csatorna
tengelyét, megállapította az elszámoláshoz szükséges keresztszelvények helyeit és távolságait, majd a közelben lévő 309. és 319. számú városi fix pontokra vonatkoztatva
fölvette a keresztszelvényeket. Ezzel a munkálattal április 23-án elkészült.
A vállalat tevékenysége ezalatt a kotró és szállító vágányok fektetésére, a szükséges
munkás barakkok felállítására és vagy 2 napig a gyepkockák szedésére szorítkozott, a
mely kötelezettség alól azonban 1915. év május 6-án kelt naplóbejegyzés értelmében,
megfelelő ellenszolgáltatás ellenében fölmentetett.
Az építési leírás terjengősségének elejét veendő a következőkben csak azokra a jelentősebb mozzanatokra terjeszkedem ki, a melyek az építkezésnek mintegy a gerincét alkotják, a melyet annál is inkább követnem kell, mivel az építési naplók a legapróbb
részletekről is felvilágosítást nyújtanak s a jelen építési leírás tulajdonképpeni célja csak
az lehet, hogy az építési naplók anyagán áttekintést nyújtson és az olvasót a kívánt helyekre vonatkozólag tájékoztassa.

Ideiglenes út
Június 3-án a budai úti híd létesítésével kapcsolatos ideiglenes út föltöltése megkezdődött. Minthogy az ideiglenes út létesítése a csatorna kiírási műveletébe nem volt fölvéve, ezért e munkálat végrehajtására vonatkozólag a vállalkozóval külön „Alkuegyezmény” köttetett, a melyet Győr város tanácsa 4659/1915 tan. sz. alatt kelt határozatával hagyott jóvá. Az alkuegyezmény másolata a kiviteli művelet … száma alatt feltalál260
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ható az ideiglenes út kiviteli tervezete között. Az ideiglenes út létesítésével járó földmunkálatok egységára az alkuegyezményben 2 k. 02 fillérben állapíttatott meg úgy
azonban, hogy ez az egységár a szerződés 1 k. 48 f. egységáron felül jár, vagyis, hogy
az ideiglenes útba beépített anyag a csatorna köbmennyiségében is elszámoltatik. Ezért
az egységárért a vállalkozó az ideiglenes utat feltölteni s később azt elhordani is tartozott volna. Ez utóbbi kötelezettségének azonban eleget nem tesz miért is, a már kifizetett 2626 k. járandóságon kívül, amely csak a fél összegre vonatkozik, egyéb megtérítésre igényt nem tarthat. Az ideiglenes út 1915. év szeptember 11-én adatott át a forgalomnak.

Az ágyúgyár vízellátását biztosító zárt medence
Mielőtt a korábbi munkálatok kronologikus sorrendjét ismertetném, szükségesnek tartom rámutatni a munkaátadási jegyzőkönyv A. pontjában foglalt ama megállapodásra,
amely az ágyúgyár sürgős vízellátásának biztosítása végett oly értelemben történt, hogy
a vízellátás egyelőre nem a Kis Dunával összekötött redukált méretű csatorna segítségével, hanem egy – az ágyúgyár vízvételező helyéről kiinduló – 500 m hosszú, 8–10 m
fenékszélességű s átlag 1.5 m mélységű zárt medence létesítésével nyer megoldást, a
mely medencének 1915. év augusztus 1-re – napi 2000 kor. kötbér mellett – el kell készülnie.
E fönti megállapodás értelmében a „C” kotró június 14-én, mikor az I. réteget 1250
fm-ig kikotorta, tovább nem haladt, hanem nyugat felé való vágány eltolás után a II.
réteg kotrásába kezdett bele és visszafelé – a csatorna déli vége felé – haladt. Ugyancsak ekkor, – június 15-én – vette kezdetét a városrétre való anyagszállítás is. Június
23-án a „D” kotró is megkezdte a kotrást a csatorna délnyugati végén és a II. rétegben.
A „C” kotróval szemben haladt egészen az 1745 fm-ig, hol a két kotró találkozott.
Ekkor a „C” kotró visszament az 1380. szelvényhez, „D” pedig a csatorna déli végébe,
itt mind a kettő leereszkedett +40 m-es plateaura és a IV. réteg kotrását kezdték meg s
újból szembe haladtak. „C” kotró az 1650 fm-t elérvén a zárt medence kotrását otthagyta és az 1250 fm-től – az I. réteg kotrásával – a csatorna északi vége felé tartott, a
„D” kotró pedig a zárt medencében dolgozott, a mely munkálattal csak október 8-án
készült el s úgy a részletes feltételek és a naplói megállapítások értelmében a vállalkozó
terhére 98.000 kor. késedelmi kötbér íratott.
Megjegyeztetik, hogy a „D” kotró létratartó állványának július 15-én történt behajtása
miatt ennek kijavításához szükséges 11 nappal az augusztus 1-én lejáró határidő meghosszabbíttatott és újabb határidőül augusztus 1-én kell naplóbejegyzés szerint augusztus 12-e állapíttatott meg.
Édesvízi mészkő (alka) réteg
A zárt medence kikotrása alkalmával mindkét kotró úgy a I. mint a II. rétegben édesvízi mészkő (márga) rétegre akadt, a melyek a kotrási teljesítményt lényegesen csökkentették és mivel a rétegnek csákányozással való meglazítását tették szükségessé, a
kotrást meg is drágították. A lazításhoz felhasznált munkaerő naponként be van vezetve az építési naplóba, s arról bármikor kimutatást készíthető.
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Ilyen édesvízi mészkő réteg találtatott az I. szelvényben 1843–1763 fm-ek között 40.0
m hosszban, 15.0 m szélességben és 0.20 m vastagságban, a mely a II. rétegre is kiterjedt 1830–1728. szelvény között 90.0 m hosszban, 13.0 m szélességben és 0.20–0.25 m
vastagságban. Az 1157–1195. fm-ek között h=38.0 m, sz=16.0 m, v=0.2 m, az 1142–
1157. fm-ek között 15.0 m hossz, 15.0 m széles és 0.15 m vastag. Előfordul még alka
réteg a 450–530. fm-ek között, ahol a „C” kotró 1916. év március 8–11. között kotort
a II. rétegben.
A márga rétegek előfordulási helyén, különben a csatorna geológiai hoszszelvényben is
föl vannak vázlatosan tüntetve a vállalkozónak e címen emelt több követelése pedig a
felülvizsgálat során kell, hogy elintézést nyerjen. A zárt medence elkészítése után a
„D” kotró október 9-én a csatorna déli végén 1300-kal megfordult, létráját meghoszszabbították és október 29-én megkezdte a forgalmi kikötő nyugati medencéjének keleti oldalán a III. és IV. réteg együttes kotrását. Közben a „C” kotró eljutott a csatorna
75. fm-ig az I. rétegben, majd visszafordult és a II. réteget kotorta 1250 fm-ig, a hol
december 21-én az 1480. fm-nél – a csatorna keleti oldalán – hagyta abba a kotrást.
Megjegyeztetik még az év történetéből az, hogy május 30-i naplóbejegyzéssel a
védtöltések túltöltése 15%-ban állapíttatott meg, az ágyúgyári munkástelepre az anyagszállítás a városi tanács előzetes engedélyével október 1-én vette kezdetét, a Cserebogár szigetre való deponálás pedig – a védtöltés átvágása után – október 26-án indíttatott meg.
Az év közben végrehajtott kotrási munkálatok számbavételének megállapítása végett
fölvételek alapján megállapíttatott az 1915. november 30-ig terjedő teljesítmény, a
mely 197.205 m3-nek találtatott szemben a kocsik szerint számított 221.000 m3-rel, s
erre arányszám alapján – a későbbi teljesítmény számbavétele – 10% lazulás levonásával eszközöltetett.

1916. évben végrehajtott építkezések
Teleszky úti híd nyugati lejárója
1916. év elején február hó 10-ig a kotrás szünetelt. Ez idő alatt a Teleszky úti híd nyugati feljárójának feltöltése volt folyamatban. A csatorna délnyugati végén még 1915.
évben kideponált anyagból. A munkálat mozdony üzemmel eszközöltetett, azonban a
feljáró elkészülte előtt a vállalkozó által abbahagyatott.

Dunára vezető lejáró
Február 9-én a Budai úti híd keleti oldalán létesítendő „Dunára vezető lejáró” feltöltése kezdetett meg. Kubikos munkával és kisebb-nagyobb munkaerővel május 29-ig folyamatban is volt. A feltöltéshez szükséges anyag a szemközti csatorna területből termeltetett. Ez a munkálat is befejezetlenül hagyatott abba. Megjegyeztetik, hogy a később alakult „Fluvia” hajógyár tervei szerint e lejáró fölöslegessé válván annak anyaga
házilagos úton a Budai úti keleti hídfeljáróba építtetett be.
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Vízlevezető csatorna
Március 20. és április 4. közötti időben ásatta ki a vállalat azt a vízlevezető csatornát, a
mely hivatva volt a csatornában felgyülemlő talaj és csapadék vizeket a kiskúti zsilipen
keresztül levezetni. Ugyanis a kikotort csatorna szakasz házi medencéjében felgyülemlett talajvíz, daczára annak, hogy alig 300 m hosszúságú földsáv választotta csak el a
Kis Dunától, a Duna vízállásai szerint csak igen kevéssé változott, vagyis a Duna vízállása fölött – kis víz idején – 1–2 m-rel is magasabban feküdt. A vízlevezető csatorna
küszöb magassága +3.0 m körül helyeztetvén el, mindannyiszor, valahányszor a Duna
vízállása ennél magasabb volt, a vízlevezető csatorna földgáttal elzáratott. A vízlevezető csatorna azon részén, a hol fölötte a kotró megfordult és a szállító vágány feküdt,
beton csövek helyeztettek el.

Kiskúti park feltöltése
A sok vitatkozásra alkalmat adó kiskúti park északi végén lévő mélyedés feltöltését
részben lórékkal, részben mozdony üzemmel a vállalkozó április 6. és augusztus 2. közötti időben hajtotta végre és pedig az iparcsatorna keleti oldalán termelt anyaggal. A
feltöltés munkálatai oly módon kerültek kivitelre, hogy a kiskút fái között lefektetett
szállító vágány s ez a fáktól megengedett mértékben rukkoltatott, majd szétszakíttatván új helyen nyert elhelyezést. Az anyag túlnyomó részét lapátolással és talicska munkával kellett széthordani, illetve elteríteni. A feltöltésben összesen 8336 lóré és 4589
kocsi anyag szállíttatott és építtetett be.

A kotrók munkája
A „C” kotró február 10-én a csatorna nyugati oldalán 1170–1231. szelv. között, a „D”
kotró pedig február 14-én a keleti oldal 1530–1580. szelv. között a kotrást megkezdte.
Mindkét kotró észak felé volt haladóban. Március 25-én a „C” kotró a csatorna északi
végéhez (58 fm) ért; itt létráját alakították át a mélyebb kotráshoz, majd március 30-án
újból megkezdte a kotrást és a csatorna nyugati oldalán déli irányban haladva augusztus 19-én 1325–1440 fm-ek között a IV. réteg kotrását befejezve a V. rétegbe ment át,
hol munkáját augusztus 29-én kezdte meg és október 21-ig a 840–1725 fm-ek közötti
szakaszt kotorta ki és munkáját abba is hagyta.
„D” kotró az iparcsatorna keleti oldalán február 14. – augusztus 11. közti időben
1580–68 fm-ek között kotrását elvégezvén a csatorna déli végén megfordult s újból a
nyugati oldalon folytatta a kotrást november 16-ig, a mikor is megállt a vállalkozó azzal a kijelentésével, hogy a kotrást tovább nem hajlandó végezni. A vállalkozó eme önkényes eljárása következtében az építésvezetőség november 16-án naplói felhívást intézett a vállalkozóhoz azzal, hogy a beszüntetett kotrást haladék nélkül újból kezdje
meg és szerződés szerű kötelességének minden tekintetben tegyen eleget. A vállalkozó
e felhívásnak eleget is tett, a mennyiben a „D” kotrót december 13-ra a forgalmi kikötő bejáratának kotrásához, a félreállított „C” kotrót pedig a forgalmi kikötő területének
+6.0 m-ig való lekotrásához állította be december 22-én.
Említésre méltó, hogy a „D” kotró december 27-én -0.4 m mélységben az 1670. fmnél valószínűleg egy nagyobb darab kőre akadt, amelyet nem is tudott a mederből kiemelni, hanem alákotrás útján sikerült azt lesüllyesztenie.
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December 30-án a „C” kotró a forgalmi kikötő 1560–1800 fm-e között a „D” kotró
pedig a forgalmi kikötő bejáratánál az 1560–1700. szelvény között kotort. Mint az előző leírásból is kitűnik, a kotrók 1916. év végéig a tulajdonképpeni csatornát 58–1924
fm-ek között úgy, mint az a keresztszelvényekben feltüntetve van, bevégezték. Már itt
rá kell mutatnom azonban arra, hogy a kotrók a csatorna fenekét illetőleg tökéletes
munkát nem végeztek, a mennyiben kisebb-nagyobb padka maradt benn, a melynek
eltávolítása csakis vízi kotróval lesz lehetséges.
Ez év történetéből még megemlítésre méltónak tartom azt, hogy úgy a városi, mint az
ágyúgyári kavics szállítás folyamatban volt, a Budai úti hídfeljárók fejeinek feltöltését a
vállalkozó kubikos munkával a híd alatti területből megkezdte, továbbá, hogy aratási
munkára augusztus 1-ig összesen 194 hadifogoly munkást vittek el, a kik azonban augusztus 10-én valamennyiben visszaérkeztek. Az év végéig kocsik szerint számított
összes teljesítmény 526.700 m3-re rúgott.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ált.
árv.
b.m. /b.ü.m.
becs.
d.
ért.
f.
f./frt./ft./for.
fil.
fogalm.
főisp
földbirt.
főorv
főr.
gazd.
gőzm.tul.
gr.
Grab M.
GYVL
h.
h.
hagy.
házt.
hely.
hrsz
igazg./ig.
jelz.
jgyk.
jzk./jkv.
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általános
árvaszék
belügyminiszter
becsült
doboz
értendő
folyó
forint
fillér
fogalmazó
főispán
földbirtokos
főorvos
főrendi
gazdasági
gőzmalom tulajdonos
gróf
Gráb Miksa
Győr város Levéltára
hatósági
hivatali
hagyaték
háztartási
helyettes
helyrajzi szám
igazgató
jelzálog
jegyzőkönyv
jegyzőkönyv
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k./kor./kr.
kat. hold
ker.
ker. munk.
ker.
keresk.
keresk./ker.
kgy.
kgy.
kir.
kmf.
köv.
követ.
közeg.
közjegy.
kr.
lit.
M.A.V.
mérn.
orsz,
pm.
polg.
t.c.
tan.
tek.
tfőorv
thj.
cs. és kir.

korona
katasztrális hold
kereskedő
keresztény munkás
kerületi
kereskedelmi
kereskedelmi
közgyűlés
közgyűlési
királyi
kelet mint fent
következő
követelés
közegészségügy
közjegyző
krajcár
liter
Magyar Állam Vasutak
mérnök
országos
polgármester
polgármesteri iratok
törvénycikk
tanácsi iratok
tekintetes
tiszti főorvos
törvényhatósági jogú
császári és királyi
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A KORABELI BETEGSÉGEK MAI NEVEI
Régi elnevezés
aggaszály
aszkór
bárzsingrák
czukros húgyár
csontszú
dermedés
eskór
gümő
gyermekaszály
hasi hagymáz
hökhurut
hűdés
izületi csúz
kiütéses hagymáz
lob, lobb
lues
orbánc
pokolvar
trachoma
tüdőlégdag
türőgümőkór
üszök
vörheny
Werlhoff kór

Mai elnevezés
végelgyengülés
legyengülés, sorvadás
nyelőcsőrák
cukorbetegség
fekélyes csontgyulladás
tetanusz
epilepszia
kemény csomó
gyermekek TBC-s megbetegedése
hastífusz
szamárköhögés
paralízis, bénulás
köszvény
kiütéses tífusz
különféle gyulladásos betegségek
vérbaj, szifilisz
bakteriális fertőző bőrgyulladás
lépfene (anthrax)
szemcsés kötőhártya-gyulladás
tüdőlégdaganat, kóros tüdőtágulat
tüdőbaj, tuberkulózis
szövetelhalásos gyulladás
skarlát
vérlemezkehiányos vérzékenység
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N ÉVMUTATÓ
A, Á

F

Adler Károly: 192, 230
Amtmann István: 57
Angyal Armand: 28, 30, 32, 36, 40,
44, 48, 51, 56, 60, 64, 68, 71, 76, 80,
84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112,
116, 120, 124, 128, 136, 192, 227,
230, 257

Fábián Sándor: 230, 257
Falkner Károly: 257
Farkas Mátyás: 9, 31, 35, 39, 43, 47,
51, 55, 59, 63, 67, 71, 83, 151, 155,
157, 188, 198, 200, 228, 230, 238
Fazekas András: 162
Fekete László: 192, 230, 257
Feldinger Jenő: 235, 257
Ferencz Ferdinánd: 8, 143, 144
Fetser Antal: 9, 156
Fillinger Antal: 230
Fischer Gyula: 147, 155, 192, 194,
230, 257
Flapál Antal: 209
Fleisch Emil: 194, 257
Fleischmann Zsigmond: 192, 230,
253, 257
Freund Henrik: 79, 205, 259
Friedmann Oszkár: 230
Fuchs Lajos: 255
Fürst Mór: 192, 230

B
Back Hermann: 247, 248
Bailleau báró: 255
Bajcsy Albert: 169
Baracs Sándor: 192, 230
Barcza Dezső: 168
Bedi Vince: 192, 257
Bíró Elek: 192
Borostyán Ferenc: 79
Börzsönyi Arnold: 192, 230, 253

C, D
Chalupka Károly: 192, 257
Dezső Pál: 230, 257
Dobó Sándor: 192

G, GY
Georgijevic György: 192, 230, 257
Gergely Jenő: 52
Gerő Mihály: 192, 227
Gerő Mihály: 230
Gerstenberg Frigyes Lovag: 255
Gnaszer Dezső: 230
Gold Máli: 52
Gollovity László: 230
Gombás István: 185
Grünwald István: 230
György Károly: 152, 192, 257

E, É
Éberth Géza: 11, 13, 21, 186, 187,
188, 192, 215, 220, 253
Epstein: 205
Erdélyi Ernő: 256
Erdélyi Ferenc: 230, 253, 257
Erdélyi Iván: 67, 192, 228, 230,
253, 257
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H

Kucsera Dávid: 230
Kukorelly Márton: 192, 230, 257

Hahn József: 230
Halbritter Ferenc: 230
Harmath Béla: 230, 257
Hazay Sámuel: 8, 146
Hechtl Irma: 192
Hobsbawm, Eric: 17
Hohenberg Zsófia: 8, 143, 144
Horváth György: 95
Horváth Miklós: 192, 230, 257
Höfer Vilmos: 67, 75, 79, 83, 87,
91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119,
123, 127, 131, 192, 230, 253, 257
Huber Dániel: 257
Hudecz János: 177

L
László Ferenc: 192
László Illés: 192, 257
Lederer Ágoston: 55
Lederer Emil: 55
Lefkovics Ármin: 230, 257
Leitner István: 230, 257
Lelóczky Gyula: 43, 230, 257
Lenner Emil: 257
Lóránt Samu: 192, 253, 257
Lovász Nándor: 230
Lukovits János: 192, 227, 230, 253,
257

I, Í, J
Inkei Béla: 192, 230
Író Vince: 192, 194, 253
Jékey Kamilló: 255
Jerfy Géza: 192, 253, 257

M
Mács János: 230, 257
Major Elek: 95
Major János: 192, 230, 257
Marschall Kálmán: 95
Matavovszky Béla: 192, 230, 253
Mauthner Vilmos: 192, 230
Mayer Lajos: 192
Meller Ignác: 103, 230, 251
Menes Ignác: 192, 257
Mészey József: 253, 257
Mohl Antal: 83, 192, 230
Mommsen, Wolfgang J.: 17
Müller Imre: 227, 230, 257

K
Káldy Mihály: 192, 257
Kallós Henrik: 192, 257
Károly Lajos: 230
Károly Mihály: 230
Károly IV.: 9, 19
Kaszás Sándor: 257
Kennan, George F.: 17
Kiss Gábor: 230
Kiss Géza: 67, 230, 253, 257
Khuen-Héderváry Károly: 194
Koller Jenő: 228
Korn József: 192, 230, 257
Kovács Dénes: 83
Kovács József: 192
Kramolin Viktor: 192, 230
Krausz Henrik: 218, 219
Krausz Miksa: 230, 257

N, NY
Nagy Viktor: 192
Németh József: 192, 257
Németh Károly: 192
Nirnsee Ferenc: 229, 230, 233
Nits Pál: 192, 253
Nyőgér Antal: 257
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P

Szilárd István: 192, 230, 257
Szodfridt József: 155, 190, 193
Szommer György: 230

Paksi Balázs: 155
Papp Flórián: 163
Perl József: 257
Petz Lajos: 34, 38, 42, 46, 50, 54,
58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94,
98, 102, 106, 110, 114, 118, 122,
126, 130, 135, 139, 194, 228, 230
Pfeiffer Fülöp: 194
Picek György: 192, 253, 257
Polgár Győző: 131
Pollacsek: 205

T, U
Tauber Károly: 55, 63, 192, 194,
230, 257
Tauscher Béla: 255
Tisza István: 154
Tolnay Lajos: 230, 257
Tóth József: 79
Tőke Béla: 192, 253
Ujlaki István: 107

R

V, W

Radványi Imre: 57
Rainer Mihály: 79
Rapoch Frigyes: 230
Riesz Ignác: 194

Vajda Emil: 192, 253
Varga Miklós: 253
Várics Károly: 194
Várits Károly: 253
Veöreös Boldizsár: 192, 228, 230,
253, 257
Vilmos császár: 147, 149, 184
Wajdits Béla: 177
Wehler, Ulrich: 17
Weiss / Weisz Hugó: 230, 257
Weiss / Weisz Vilmos: 43, 230, 257
Weiss Hermann: 150, 230
Weisz Samu: 228
Wennes Jenő: 9, 19, 27, 29, 59, 67,
143, 146, 147, 150, 152, 168, 228,
230
Winkler Izidor: 192

S, SZ
Safranek Jaroslav: 209
Sándori Ferenc: 229, 230
Schadl József: 230
Scheder Vilmos: 192, 253
Schmidl H. János: 192, 230
Schmikl Lajos: 192, 230
Schmikli Károly: 192
Schőn Antal: 230
Schwarcz Mór: 192, 194
Sefcsik Ferenc: 192, 230, 257
Solymásy Ágostné: 183
Späth Gyula: 67, 227, 230, 253, 257
Szalai Antalné: 137
Szauter Ferenc: 192, 230
Szekeres Mihály: 192, 194, 230
Szendrői Mór: 230
Szilágyi Olga: 52

Z
Zarzyesky Taddeus: 209
Zechmeister Kálmán: 230
Zikkely József: 255
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