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A nyomor vámszedőí.
•/

tíorkij-l kasok — palotabérek. —'A modern kor jobbágyak — tígy 
városrész mosásból él. — Ahova napfény se jut el. — Közös 

konyhán u szegénység. — Klet a gőzbén. — Bacillus- 
fészkek. — Verejtékes pénzért betegség. —

’ — Séta Révfaluban és Újvárosban. —

" ' Minden győri embernek uuu.'ol dobban n, .'•.•••lelliiuk tojna
szive, ka maga körül eg.v kissé körül néz és lát ja i guukkal vinni érré ;ií
ennek a mertöldes csizlüű-kkal előfé törtető vá- szórakoztató «•xp',.li.-i..r:i. amely ,a nyomor vasz- 
rosnak szinté varáy.sla.to.-. fejlődéséit Lelkesen í náu egymásután mulatta be a szegény ember 
örülünk, duzzad a keblünk ahogy gyönyörűség-1 elrettentőén sivár élete ne »z/a untait a való. 
tói es büszkén simogatjuk tekintetünkkel a-kar-* igaz mozgó képeken
osu t-ornyü városház körül mélt óságostul föl léié 
törő palotákat; vidáman. libbeuüuk tova ti gou- 
dusan tisZtáutartolt asztallutíikbu, amelyek a

niliany városatyái, 
éppen ijviu kellemes

Darányi rakpart 103.
Mellot,te egész egy alacsony’ ház.

A l«»:.:;i .lehetetlenül alacsony, levegőtlen és 
féuyrclen hil.a-.'l. Egy kon i hávo I lsét lakás 120 
• •• 10U k..|

A fejet az 
.iltalan in’iii <-iuf••-i n. I, 

! val 1 91 korona.

Darányi-rakpart 73. 
mber beleüti a, gciendfiba- Eéy-

Viilo laka . közös koiiyhá-

unt- ( 
és

Gyönyörű, 
nyitott istálló.
együtt luknak.

Darányi-rakpart 45.
modern villa, mellette ajtót Iáig. 
,-b istállóban az emberek és lávák

belvárosrészek csupai . palóta.soriit szegélyezik. 
Jóiétot, boldogságot, gouduélliüli életet tükröz« 
tét vissza a- városnak ez á belső képe, amelyet 
a szerelmes leány forró, izzó ölelésével fou át a 
Nap meleg sugaraival. Es ha belépünk egyik vagy 
másik palotába, fúrdjrljuük jobbít», vagy balra:

Es Igen elszomorító valóság, hogy ezeket 
szegény sorsüldözöttekét mennyire megadóz

tatják azért, mert fedél a Iá menekülnek, hogy

Darányi-rakpart 33.
Pici. sötét, ;i 1.11 < >i i > konyha, amelyből be

fele nyílik a kis, egyablakos.szoba. 110. korona. 
Lakja, Ivar.-ay József és felesége, három gyer
mekkel. Az asszonyunk kilőne gyermeke van, 
a többi nős, férjhez luent. Az ura zsákoló, de 
már JLuuár óta nem tud dolgozni. 19 éves fia

verejtékes keresményüket, odaadva» élotsorvasztó j gyári asztalos volt, lebrtlárbán több munkással 
együtt elbocsátották, azóta nem kap. munkát, 
mert kismesterek úeui tudják használni. A férj 
mondta,: Kergesd el, ne. adj neki euuíL Az
anyja: Mégis csak az én fiam te .4z asszony keres 
mosással az egész csatádra.

Ugyanazon ház másik lakója hasoutó la
kásért 1-9J koronát fizet . Eszes Vendel asztalos. 
60 koronáért egy kis konyhakertje is van.

Itt lakik még Bárány József éjjeli őr, fele
sége mosni jár, három, kis gyermek, csöpp lyuk 
hu korona.-

Velük közös konyhán dakatics Lájosué öz
vegy. mos, három gyermeke vau.

A házigazda Amerikában van, a házat gond
nok lreaeli.

betegséget kapjanak a méregibágá börlöuszerü 
lakásokban. (

A hatóságnak sídyos kezet reá. kell tennie 
ezekre a Gorkij-l;,tkúsokra, hol úiyy olcsó az 
emberi élet S .ily drága az éjjeli'nyugalom,

mindenfelé, nagy , tágas, levegős lakosztályokba | mely alatt, aknában lepi meg a betegség a 
uyithatuuk be, amelyek mindeu szükséges kel
lékkel föl yannak szerelve, hogy kellemes, ké
nyelmes otthonul szolgáljanak azoknak, akik el 
sem' tudjak: képzelni, hogy emberi teremtmény 
más lakosban is élhessen De el séta hinnék, ezek 
a boldog emberek, hogy á sorsüldözöttek nagyobb 
bérért váltják meg az éjjeli pihenést, mint ők, 
a nap minden órájában rendelkezésükre álló pa
radicsomaikat. " • .

A 111-.Ivaros színes, elragadó, az idegent, is 
•, meglepő, nagy szerű panorámája mellett izmiban 
ha tovább i. megy ünk, mint a meddig az asz
falt járda- húzódik, és nem féltjük a lakkos vagy 
finom krémtől ragyogó cipőinket- a. portól, sze
méttől, Sártól és pocsolyától, — akkor eljutunk 
a külváros részekbe.

És ha a. külváros részek utcáit is végig sé- 
táljtik, minden győri embernek-akkor is nagyot 
dobban a szive, ha maga-körül egy kissé körül 
néz és látja ennek a mérföldes csizmákkal előre 
törtető, valósnak varázslatos fejlődése bántó, 
színfolt-jait. Pirulva szégyenkezünk, sajog a- keb- 

, lünk az igazi emberi fájdalomtól és könyezve 
simogatjuk tekintetünkkel a nyomorúság körül 
piszkosam, ütött-kopottan a föld felé lehajló 
Gorkij-kun.vhókat; ólomléptekkel réjj'uk a pisz
kos, hoi porös, hol sáros, hol kátyus, p es- l.vás,

"emberlábak kitapodta. természetes utaküt, me
lyek a diiledéző kunyhókat- szegélyezik. Szegény
ségek bat-báhatot-keserűséget, gond terhes éle
tet tükröztet vissza a városnak ez a külső képe 
amelyet a mostoha ostora fan át, nem engedve 
hozzá méga, nap sugarait sem. És lila belépünk 
egyik vágy másik Gorkij-kunyhóba, forduljunk 
jobbra vágj- balm.: mindenfelé elrettentőén szűk. 
alacsony, piucesötétségü lakásokba nyithatunk 
be,-amelyékjxiinden szükséges kellékkel biruak 
arra, hogy a sors üldözötteknek csak az isten 
kézében lévő egészségüket állandóan veszélyez
tessék. •

Kévés ember szokott letérni a palotásotokul 
szegélyező aszfaltjáróról, hogy beszennyezze a 

■ lakk, vagy finom krémtől ragyogó oipoif—c-sak 
azérf, hogy a külvárosrészek nyomorának lá
tása. álta 1 magának jury rossz órát szerezzen.

Mi a hét több1*napján-tanulmány tárgyává, 
tettük a fejlődő, a. ragyogó Belváros mostoha, 
nyomorgó testvérét, a. külvárost,- a lakásviszo
nyok szempontjából, abból az ötletből,!, hogy a 
magisztrátus egészségügyi felügyelete a múlt 
héten körül autózta ezeket a Gorkij-kunyhókat, 
de 'elféledkezéttömélyebbeu betekinteni a nyomor 
tanyáira, ahol a< szegénységet annyira megsar
colják

Szociális jótékony intézmények létesülnek, 
alakulnak, építtetnek a zöld- és fehérasztalok 
mellett elhangzó, nagyhatású beszédekben, tósz- 

—tokban,_umel.vek azonban sem a falakon, sem 
a plafonon nem jut- ki a megvalósuláshoz.

szegénységet.
Ivét Száznál t öbb lakáSVüvZtü.űk meg ott a 

nyomor vúmszedőiuefc-háznak nevezett' Gorkij- 
kunyhóibau. Leírásukhoz nem kell hói toll, se 
szív, Se lélek, csak rugisztrálni, lekopizálni' elég, 
hogy a konimunitás, a, magisztrátus figyelmét 
reátereljük s a, lehető iegerélyesébb intézkedések 
megtételére sürgessük őket. Emberbaráti, köz- 
egészségi és védelmi szempontok követelik ezt.

Palotabéreket fizetnek, a szegény emberek 
..zekbeii a Gorkij-kuny hókliau egy -egy lyukért, 
amelyek legtöbbjét közö- kony ha- köt össze. Min1-

Pataházi-utca 8.
Ilei i .-ütő lokalitásl Udvar uiuc-s. Vörös Jó

dén ilyen közös konyhában, a tárva-nyitva állói nos a. tutajdouos, aki hatvan koronát mond, hogy 
lyukakban földin álló. gőzben napszámra, hét j annyit fizet a lakója. A lakó nem mer szólni 

Szembe ugyanazon udvaron kis uádviskó, 
ra. azt mondja, hogy egy nagy család közös 

élnek a-zereucsét-lenek. Äkfeor örülnek, ha üditó tutaj,.loiia, a lakó 100 koronat\fizet. A kony

I» WXV-LÍ-iV IS14.VI VVtVUj;, VUUV >)V>UUV>LL , «UXUJ'a, UV V l »V »-»«-»
-zűinra, évszámra mosnak az asszonyok, ott benn j rá,, 
száradnak a gőzölgő ruhák~s'ébbe.ü a levegőben ans

eső ninps, mert a lakásnak csúfolt, börtönzárkák
ba az ütötött-kopött nádtetőn: át becsurog: az 
esővíz. Napfény alig jut el ezekhez az emberek
hez, akiknek uagyrésze beteg s a betegséget drá
ga pénzért, itt, vásárolták be. A modern kor ezen

hán vau még 
akinek egy ki?

egy magányos 
kamrája 'van.

szegény asszony,

Vásárhelyi Pál-utca 26. (nádas)
, ,. . ,, , ... . i Alacsony, sötét, az ajtók és ablakok újak.

szanaudo jobbagyart,, csakjdjarfet «rlosagos m- Lakó j-. «ri Jiíl08 fe,esé koromi
kvrzitori kegyetleuseg ezekben a bacillus fészkek- uek
ben. hagyni elpusztulni.

Gyors segélyt számukra, csákányt a Gor
kij kunyhók lerombolására,!

.Es most reáirányitjuk a vetítőgépet a 
„Győri Híradó“ mozifóuykép színháza.. vásznára 
és bemutatjuk a. ragyogóan szép, verőfényes Bel
városnak a sötét komor, ijesztő Külvárost

Képzeletben elvezetjük az. úri negyedeket, 
a szegénység negyedeibe.

Első kép: Bév.falu külső része.

Erzsébet klrályné-ut 65
Első lakás 160 korona, csöpp konyha; ala- 

usouy, sötét szobit.' Második és harmadik közös 
konyhával 130 és 90 korona. A 90 koronás nem 
szoba, huuein^lyuk.

Erzsébet királyné-ut 61.
Az udvaron egy nádíödeles kis egy szoba- 

konyhás vityilló 200 korona.

' Erzsébet királyné-ut 69. (nádas)
Egy szobás lakás 130 korona-. A vízvezetékért 

külön 10 koronát fizet- a lakó. Mellette-ugyan
olyan szűk, sötét- lyuk. szintén 130 korona,

Erzsébet királyné-ut 85.
Kis, másfél lépés széles, sötét konyha, ala

csony sötét-, földes szoba, A fala-król folyik—a 
víz. Télen az ágyban megrothadt a szalma. — 
Lakja Kormos Eerenc napszámos feleségével és 
négy apró gyerekkel. Eélkonyhaval 110 koronát 
fizet, ,

A házigazda lakása- elől teljesen elhauya- 
íolt, csak éjjel jár haza.

Vásárhelyi Pál-utca 62.
Kidőlt kerítés. A ház félig' a földben van. 

Nádas, alacsony. Egyik lakó Nagy -Fepenie; épen 
két napja mzsákhordá.sban megroppant, fekszik. 
Orvost nem küpnitk, mert az nincs, a „napszámos 
egyletnek“. Az anya mos, 4 kis. .gyermeke vau.

Közös konyhával egy másik sötét-- lyukban 
Závotzki Istvánué lakik a fiával.

Miudakét. laka; i 10—110 koronás.

'Rozáliautca 12.
A sok nádas -ház között cserepes, e.lég ma

gás, 'újjáépítve.. A-lakások, (kettő) kicsinyek, _de 
elég világosak 160—löd -korona-1 . ' '

Rozália utca 10.
Parányi' konyha, elég tágas szoba. Nádas. A 

.lakó 140 korouát fizet Ez az egyetlen, aki «C 
házigazdát dicsérte, aki kőművesmester. _

Rúzálla-utca 16.
Nádas, alaposan megtépázott tető,. Bodor 

Albert cipész, lakása alacsony, kicsi, 140 körönig 
az eső beszivárog s végig folyik a falon. Fele
sége és- két gyereke vau. 100 koronáért kis ker
tet külön bérel, ott zöldséget termel.

A másik lakó Horváth Istvánué három gye
rekkel, 120 koronát fizet, fél konyhával egy ala
csony kis odúért, melybe az eső becsépeg- Pa
naszkodik, hogy drága a lakás.

épületbádogos és vízvezeték- 
berendező, csatornázási 

vállalata

Győr,
Mpgyeház u. és Teleky u. sarok.


