
Hatodik évfolyam.

Megjelenik kelőnként két
szer: i'slUUrUiliün én vnaár- 
nn|i. — Előfizetési dij liely- 
ben, kihordásául és vidékre 
postán : egy évre 8 forint, 
fél évre 4 fór., évnegyedre 
2 fór. 50 kr. o é. — Elő
fizethetni m in d en  cs. kir. 

postnliivutalnál.

34. szám.
n

April 27-én 1862.

Hirdetések dija: bárom hasá
bos peiit betűkkel egyszeri 
beiglalásért sorookiot 6 kr~, 
kétszeriért 5 kr., többszö
rös beígUitásért sorookiot 
4 kr. o. é. — Bélyeg-díj 
minden hirdetés után 30 kr. 

oszlr. értékbeo.

VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
bzerkesztd és kiadó hivatal a  Kazinczy-utcza ö8-ik sz. alatti ház első emeletében, hova minden a  lapot érdeklő közlemények b é r m e n t e s e n  intézendök.

G azdasági egyleti közlöny.
A győrvidéki ga.dasági egylet igazgató választ

mánya f. évi május 18-kán délelőtt 9 órakor Győrött 
az olvasó-egylet teremében ülést tarland, melyre a 
választmányi tagok tisztelettel meghivatnak.

Egyed, 1862-dik évi april 16-án.

Gróf Batthyány Geiza, 
elnök.

Györ-Ujvárosról.
(Folytatás.)

1594-ben Szinán nagyvezér Győr alá jővén, s 
azt ostromolván, a gyáva gróf Hardegg Ferdinánd 
várparancsnok feladta. A lakosok ekkor mind az Ó-, 
mind az Újvárosból kiköltözködlek s a mii magúkkal 
elviheltek, avval menekültek. Házaikat ugy házi esz
közeiket itt kelle hagyniok. A török Újvárost földig 
lerontotta, hogy Bécs felé szabad kilátása s tere le
gyen, mert a házak mögött a keresztények könnyeb
ben felállíthatták volna ostrom-lövegeiket.

Negyedfél év múlva 1598-ban Győr vára a törö
köktől elvétetvén, lassan lassan kezdtek az éleiben 
maradt lakosok visszaszállingózni. Miután a város be

népesült, az
1612-ben jött rácz települők Újvárosban szállot

tak m eg , és pedig azon ré szen , mely máig is rácz- 
ulczának neveztetik, kapitányok Veicza Szabbas volt, 
ki a városi parancsnok, a káptalan és a városi elő- 
járósággal a települhetési szerződést meg is kötötte.

1615. december 29-én összeiralván Győr váro
sai polgárai, vagyis adózd lakosai, Újvárosban 92 ta
láltatott , melyeket a város jegyzőkönyvéből ide ikta

tok, belü rendbe szedve:
Bak Gáspár, Barnási Gergely, Barbély Péterné, 

Barbély Mátyás, Balog Ján os , Bán Gergely, Barjáti 
István, Barzati Imre, bába-asszony, Bene János, Ben

cze Gergely fia, Bekö György, Benkő Lázár, Boros 

Miliályné.
Czimeres Mihály, Czulák Simon, Czudar Simon, 

Csizmazia Györgyné, Csiszár György, Csikós Mihály.

Dóka Máté.
Fazokas György, Fazokas Máté, két Filep nevű 

kovács, Fejérvári Andrásné.
Garas Pál.
Horvát Balázs, és két Horvát János.

István deák, Ihász István.
Jász Ilon, Jámbor Lörincz, Jakab deák.
Kalmár Péler kerékgyártó, Krausz Ándré, Kocsis 

István, Kőmives János, kél Körmendi Márton.
Latos Mihály.
Máté biró, Mindenes János, Molnár Gergely.
Nagy Gáspár, Nagy Balázs csalóka, Nagy Miklós, 

Nagy Márton, Nagy Tamás, Nagy Lörincz, Nagy Bol
dizsár, Nagy O sváld, Nagy György fekete, Nagylábu 

Mihály.

Oláh Miklós, Odor Tamás.
Paksi György, Pálfi János , Péczi Mihály, Pintér 

János, Pór Mihályné, Plasne Jorigb (? ) ,  Potyondi 
János , Potyondi Mihály, Potzman János , Pruckner 
Boldizsár vendégfogadós.

Rohonczi Mihály.
Sári Pál, Simberger Hans, Sempczei György és 

Miklós.
Szalai Miklós, Szabó Tamás, Szabd György, 

Szabó Jáno s , Szabó István , Szabó Lukács, Szíjártó 

Mályás.
Taligás Mihály, Tolnai Lázár, Tót János.
Varga Pál, Vqrga András, két Varga Tamás, 

Varga Mihály, Varga Mályás, Várni János, Varga Má- 

tyásné öcscsével, és Vida Imre.
1616-ban 9-en  íratták be magukat, u. m.: győri 

Nagy András, Bán Jakab, Lánczi Balázs, Kovács más

kép Nagy Miklós, Bazoli J á n o s , Ihász István , Vidor 

István, Hamar Orbán, és Sallay Pál.

1617-ben hatan: Nagy Mihály, Sárpa Albert, 
Horváth György, Szappan Balázs, Kapra István, Dancz 
Zsófia, Horvát Pálné.

1618-ban Szabó Iván, Horváth György, Bogdán 
Mihály, Szabó István, Vér János és Czucz Márton.

16ü3. april 4-én Újvárosban lakozó Eisenplesser 
Tóbiás nevű vendégfogadós — mint a városi jegyző
könyv megjegyzi — miután mind az város és az káp
talan urak acceptállák, és az városi igazságot az be
adástól és írástól az 1 forint 25 dénárt megfizette, 
polgárrá lett.

1624-ben újvárosi esküiteknek választattak Vá
mos János és Szüls Márton. Főhadnagynak Szalai Mik
lós, alhadnagynak Varga János.

Ugyanezen évben Halasi Gergely, Nagy Lörincz, 
özvegy Kása Pélerné és Hajdú György perbe idézték 
Kocsis Istvánt, ki a mull év november végén újvárosi 
lakházaibat felgyújtotta és ezáltal nékik 300 forint 
kárt okozott.

1625-ben Maróli Gáspár deák voll az újvárosi 
hadnagy a polgárok részéről, mert az Újvárosban lakó 
zsoldos lovas katonáknak is külön voll előjárójok, mit 
a következő két pont bizonyít. A városi I. jegyző
könyvben az 1626-dik év január 15-diki gyűlésről 
olvassuk: „Gáspár deák máskép Maróli, Győr külvá 
rosa polgárainak részéről rendelt előjáró (antesigna- 
nus) városi hadnagy." Az 1625. május 16-iki tanács
ülésben : Dömölki Pál győr-ujvárosi lovas és neje 
Zsuzsánna asszony ügyvédei vallott. ')

1626. april 24-kén a szokásos évi városi liszt- 
választásakor újvárosi esküdtek lettek Fülöp kovács 
és Varga János. Újvárosi főhadnagy: Palonai Imre. 
Alhadnagy: Polyondi István. Tizedesek : Fodor Pál, 
Bognár Mihály, Pogácsasütő Ezsaiás és Olajverö Ger
gely. Ugyanezen évben Csulról Fejérmegyéből 4 csa
lád, cselédestül s minden vagyonostól, a lörök zsar
nokságot tovább nem tűrhetvén Győrbe jött s szíve
sen fogadtatván Újvárosban Ictelepedlek !) s a  család
fők Kotmár Péter, Mike Albert, Szabó István és Bal- 
labás Gergely polgárokká lellek.

A törökök oly vakmerőkké váltak ezen időben, 
hogy Újváros és Ikrény közt a Rábán átuszlattak s 
az újvárosiakat háborgatták. 1629-ben egész az új
városi kertekig eljöttek, hol 2 polgárt levágtak. ’) 
A következő évben pedig 2 tehenet és 11 ökröt haj
tollak el az újvárosi mezőről. ’)

Minthogy a törökök rablásai Újvárost is veszé
lyeztették , a győri várparancsnok felkérte a megyét, 
az 1631-ik évi közmunkát Újváros elromlott palánkja 
és kerítésének kijavítására fordítani, mire el is hatá
rozták, hogy a szüret ulán kijavítani fogják.

1632-dik év kisasszony-nap tájban a török por- 
tyázók újra átuszlattak a Rábán s az újvárosi kertek
ből (majorházakból) 15 tehenet és 30 tulkot hajlottak 

el, ezután Enesére rohantak.
Az 1637-dik évre Győr városa jegyzőkönyvébe 

a következőket találom feljegyezve:
„28. márcz. Szerecsenből a (örökös helyről be

jövén ide Győrré az Újvárosban Jósa János, adta be 
magát az váras köziben, ki is accepláltatott.

26. april. Biró Lörincz Koronczóról jővén be az 
Újvárosban csinál házal, adta be magát nz váras kö

ziben, ki is acceptállalolt.
5. oct. Szabó Miklós újvárosi, ki Bajusz Mihály 

subslitutus bíróságában adla volt be magát az váras 
köziben, ki is acceptállalolt, do néműnémü incuriából 
be nem íratott volt, mosl ujobban acceptáltatik, Kény
ben nevelkedvén, Catholicus est."

(Vége küvclkciik.)
Ráth Károly,

') (iyflrvnrosa I. jegyzőkönyve.
2) „ II. „
3) Györmegye panaszjegyzökönyvc.

Az iparosok segélypénztárai.
— Nyílt levelek dr. Pick József úrhoz. —

V. ^
Sietek t. uraságodnak készségei*'- köszőnetemet 

nyilvánítani az alapszabály-terv szives megküldéséért, 
melyek tehát részletes bírálatához kellenék mosl fog
nom, de áttekintve eddigi czikkeimet, ugy találom, 
hogy ezt már előre megírtam, legalább fővonalaiban,
— csak némi elégtételül szolgál, midőn a szabálfok 
egyes pontjait az én óhajtásaim értelmében látom fel
téve, habár igy a felhívással ellentétbe jőnek is.

Jelesül az állott a felhívásban, miként az egyes 
betétek kamatai leróják a kölcsönök befizetni kellen- 
dett kamatait: holott a szabályok 28-dik §-a azt kí
vánja , miként a kölcsönök kamatai 3 és 4 havonként 
előre fizettessenek.

A kezesek intézménye szintén be van hozva, 
habár lúlszigoruan i s , — de itt kényszerülök a ü l. 
levelemben kifejezett kételyeimet ismételni.

Hiányzik azonban nem csak a törvényszék le -  
kinlelébeni rendelkezés, hanem a kezelési költségek 
mikénti előteremtésének kijelölése: mig igazolva le
lem abbeli félelmemet, hogy senkisem kaphat akkor 
pénzt, mikor szüksége van r á , hanem el kénytelen 
lesz venni, mikor nem tudja használni, nehogy nél
külözze a kellő időben. Higyjék meg önök, hogy az 
előjegyzési könyv az első héten ugy fellelik, mint 
egész éven sem bírnak megfelelni a kérelmeknek.

Nem találni intézkedési a tartalék-töke képzé
séről, melynek ezélja volna a veszteségek kiegyen
lítése: igaz, ilt azt állíthatnák önök, hogy az egész 
egylet jellemi társulat, mely egészben nyer vagy ve
szít, — de nézetem szerinl könnyebb volna még egy, 
sőt két százlólit a kölcsönkérőklől behajtani (hisz tu
lajdonuk marad), mint valamely veszteség alkalmával 
egyszerre 1 0 —12 százlólit, mi majd Ízetlenségre ad 
alkalmai, míg a lassanként észrevétlenül gyűjtött tar
talék hiányát nem éreznék a tagok közvetlenül, s igy 
könnyebben lúltennék magukat rajla.

Az 50. §, mely az egyletet 10 évre állapítja, a 
nélkül, hogy a tartam meghosszabbításának esetlegé
ről csak emlékezzék i s , az egészet tontina-szerüvé 
teszi, a mint hogy a 11. §. már megszabta, hogy ki 
időközben lép b e , a kezdők addigi betéteit egy
szerre utánpótolni köteles, hogy azokkal egyenbirtoku 

legyen.
Mivel pedig igy a  vállalat más alapon indul, mint 

én óhajtottam volna, önök szabályainak bírálatát, ille
tőleg kiegészítéséi, kedvetlenül bár, de abban kell 
hagynom, mert önök elvét nem helyeselhetvén, azért 
más ember gusztusát elrontani nem akarom.

Nézetem szerint minden uj intézmény a közön
ség által némi feltételes gyanakodással fogadlatik, s 
iránta a részvét csak idővel növekszik, midőn é let- 
képességéi egykét év alatt bebizonyította. A segély- 
pénztárak közhasznúsága pedig oly nagy, és megha- 
sonlitása oly kivánatos, hogy nem lehet elég alka
lomról gondoskodni, azl a közönség közt terjesz
tendő: igen, de két év múlva önök a belépőtől 52 ft 
tőkét követelnek, (az időközi kamatokról nem is em
lékezve), mi pedig azon sorsosoknál, kikre számítva 
van, egyértelmű a kizárással.

Ezen bajon pedig az önök elvei szerint nem 

lehel segilni, csak az egész eszmének elvetésével és 
fenékből uj elvek szerinti felépítésével, mely nem 
foltozott felemás, hanem gyökeresen más épületet ad.

Eddigi közleményeim összevonásával, az alap- 
elveknek, mikhez a szerkezetet könnyű idomitni, kö
rülbelül következőkben kell sarkalniok:

1. Az egylet bizonytalan időre alakul, s  felosz- 
latik vagy csőd á lla l, vagy a tagok kétharmadának 

szavazata állal.
2. Belépni és kilépni mindig szabad akárkinek, 

az elsőknek {ögtön, az utóbbiaknak 3 havi felmon-


