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A minimum nálunk és máshol.
. I kultur lítiumok néptanítóinak /íz lése, különös tekintettel 

a minimumra.

Miután a közokt mintatér úr a néptanítók 
fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat 
bizottsága tárgyalása alkalmával kiinvritőleg nem 
foglalkozott a más államok tanítóinak fizetése
ivel, tellát nem végzek — szerény nézetem sze
rint — fölösleges munkát, ha foglalkozom e 
kiváló fontosságú minimummal.

Ila végig tekintünk a különböző államok, 
tartományok, kantonok tanítóinak fizetési mini
mumain, úgy találjuk, hogy ez a legtöbb helyen 
két számhatár között mozog, melyeknek egyike 
a magaslatát, a másik a lehető legkisebb ala- 
esonyságát jelöli. Az alsófokú minimumokkal az 
öszszes vizsgákat le nem tett segéd és rendes 
tanítók; a középső és felső minimumokkal a 
vizsgázott tanítók dijaztatnak. Francziaországban 
í> minimum van. Romániában és Braziliában 2 
féle minimum található, az egyiket a falusi, a 
másikat a városi tanító kapja. Magyarországon 
szintén 2 minimum van a 200 és ."><>0 frtos mi
nimum. Horváti írszáglum csak egy minimum van. 
Több országban a helyi viszonyoktól vagy a 
lakosság számától függ a minimum magassága. 
„A hány ház — anynyi a szokás.“ Ausztria 
tartományaiban és Kszakanierikában a nő és 
férfi tanítók fizetése közt 0()%-tói boV ig is 
lemenő ditferentiát találunk.

Midőn a különböző állomokban ily szem
pontok szerint rendezett 'uinimumokat találunk, 
szükséges mind az alacsony, mind a közé]), mind 
a magas minimumokat tekintetbe venni. Iá nél
kül minden hivatkozásunk, indokolásunk, b írá
latunk egyoldaliivá válik. A minister úrtól ily 
irányú indokolást örömmel vennénk, mert leple
zetlenül tárná fel a mi elm aradottságunkat más 
állam okkal szemben, mert csak azt a sebet lehet 
gyógyítani, a melyet az orvosok lá thatnak. De 
most térjünk át a nevezetesebb államok mini
mumainak k im u ta tására :

!
0  r s z á g n e v e osztr. ért. írtban osztr. ért. írtban

1 Egyesült államok . . Siti —1365 ?
2 Angolország............ 900—1800 3200
8 Franoziaország . . . . 400—840 •?
4 Porosz és Würtenherg 540 -1200

Bajorország............ f>04 — 1820 2790
G Szász királyság . . . 510-1100 1
7 Rom ánia.................. 432 -1080 1728
H 400—700 —
(.l Svájc/ ..................... 2.20 -450 800

10 Ausztria és rartomá 
nyaihan ..................

-800 10(15

1 1 1 iorváttörsz ág . . . . -100— 720—980
12 Magyarország . . . . 200 —300 lesz 5lo

A minimum és maximum határa a követ
kező államokban csak megközelítőleg mutat
ható k i: * S * * 8

Portugáliában frt és 700 frt között
váltakozik a tanítói fizetés.

2. Spanyolországban 2.Y> és 800 frt között.
Olaszországban 2()o és ISO frt között.

1. Oroszországban Ö2M és 404 frt között.
5. Belgiumban??
Ausztriában a tanítói fizetések tényleg ma

gasabbak jóval, mint nálunk. Csehországban a 
a fizetési minimum pedig ti00 frt. Poroszország
ban, mel) ország mint első ismerte föl a nép
iskoláknak az állami belterjes fejlődésre való 
nagy hatását, az új iskolai törvényjavaslat sza
bad lakáson kívül 1000 márka kezdő fizetést 
állap it meg, úgy hogy az 1 (100 m árkáig, vagyis
000 — 5)150 forintig emelkedhetik. Baden nagy 
herczegségben az új népiskolai törvény 1100

; m árka kezdő fizetést (btiO frt) 27 évi működés 
I alatt 18) o m árkára cmelkcdöleg (1080 frt) á lla

pit meg. A német birodalomban a vidéki tanítók 
' fizetésének átlaga 855 m árka i T> 12 frt), a váro- 
' siaké pedig 22">«» m árka (1350 frt). Schafi'hau- 
i sen Kánton törvényjavaslata igy kívánja ren- 
j dezni a tanítók fizetését: A 8 osztályú elemi 

iskolában a tanítók fizetése 1400 frank (őGOfrt).
1 .■><'»• * 0)00 frt), HitiO Ii40 frt), 1700 (G80 frt)l 
1800 fr. 720 fr t); a bét osztályúban 1400 fr. 
a legkisebb, I7oO fr. a leg több ; a hat osztá
lyúban liasonlóképeu, az öt osztályúban 1400 
fr. a legkisebb. 1700 fr. a leg több ; a négy 
osztályúban 1400 fr. a legkisebb, 1G00 trank 
a legtöiib : a bárom osztályúban 1400 frank a

T Á R C Z A .
A viztelen kút mint házasság- 

közvelitő.
(Folyt, ős vége).

Szegény GrUnspcclit Dániel!
Mint felig ájultat hozták öt haza az ellenéi- és 

(láesi Ferenci geológus.
Ez egyszer a geológus úr nem igyekezett a meg 

rémtllt asszony előtt szivét a koprolytliologia tanaival 
összefüggésbe hozni, hanem magával ragadva a tétovázó 
ellenőr urat, szedte az irháját, mert a lesújtott tárnok 
ár arezu minden egyebet kifejezett inkább, mint meg 
liivást néhány pohár borra.

Az érdemes urak távozása utálj azután megeredt. 
Ql-lln.-pechl úr nyögdécseléso, fuldnklásn. kétségbeesése, 
melyet n másnap kapott levél valóságos paroxisnuissz.i 
fokozott.

Hogyne, mikor az r. levél olyasmivel fenyegette 
Grtinspcelit urat, a mitől inkább felt, mint a valóságos 
gonosz lélektől!

Értésére lett adva, begy rövid idő múlva -i pénz 
llgyigazgntó lil- személyesen szerzem! meggyőződést az 
ásott kút állapotáról, s lia az eredmény nem lesz kié- i 
légitő, akkor (Irlluspeclit ár el lehet készülve nyugik- ' 
jaztalásárá, mivel meg volna az alkalmas hrligy lóle 
megszalnulului.

Oh, tehát annyi szép pénz, annyi drága bor, slllt, 
tlica, annyi dorbézolás, éjszakázás mind. mind hiába:

Grllnspeelit ur majd kibújik a bőréből ; eh- nem 
örömében, azt olliilielik!

Az elcsábított zsugoriság és a kelcpezebe került 
iimbieziú iszonyú, vihart kellettek a bős germán ivn 
dókban !

Az irodában porzó helyett léniával öntözgette 1-' 
a mit areza verejtékezése közben össze vissza fogalma-

zoll: az utezán iné  ̂ a polgármester ural sem üdvözölte, 
ha mindjárt ennek potrohúba ütközött is ; odahaza 
könnyes szemekkel számlálhatta, pinczeje homályába 
rejtve bánatát, boros üvegeinek ugyancsak megapadt, 
megrövidült sorait.

Tépné a baját — a mi nincs; ránozigálná a ba
juszát, a minek csak a helye van meg; össze veszne 
saját magával szóval, félteni lehet a (irlinspocht úr 
eszét — ha van.

S már három napja, hogy c tűrhetetlen állapot a
pokol minden kínjait érezteti a sodrából kivetett tárnok
úrral.

8 a pénzügy igazgató minden pillánál hun ilt lehet! 
Irgalmas ég! 8 az a kútnak csúfolt üreg ott az udvar 
közepén, száraz aljával, száraz falaival mintha kaján 
mosoly ívni .sírboltul kínálkoznék Grünspeeht úr szá 
mára!

Szegény hunok ! Az iroda egész személyzete saj 
nálta már, sót Gödrös Géza azon indilvAnyuval lépett 
fel, hogy a .úrnők urat közköltségen el kell küldeni 
Kneip kúrára, megbomlott idegeinek helyreállítása 
ezé íjából.

Vasárnap van.
Grünspeeht úr odahaza csücsül, fejéi tenyereibe 

támasztva és gondolkodik.
Néma csend köröskörül!
Az asszony és Ilonka a templomban vannak. — 

Grünspielit úr tétován jártai ja körül szemeit. — l’illan 
fása komor, sötét, mint a tentafoll. Homlokán bor 
zászló elhatározás árnya borong. — (!rün>peelit Dániel, 
min lóriul koponyádat! ?

Kopogás az ajtón Grünspeeht fölriad.
Talán a pénzügy igazgató V! — Nem, csak 

Gödrös Géza.
„Tárnok úr! Tudom, mi bántja; tudom, mitói fél! 

-  Senki, semmi sem mentheti meg!“ —
— Senki! Semmi! — Nyögi a tárnok.

„Csak én, ha akarom; s akkor is csak egy fölté
tel a la tt!“ —

Grünspeelit úr olyan tekintettel, mintha a béka
szem ti ellenőrtől tanulta volna el. végig hámul Gézán, 
s csak rázza nagy búsan a fejet.

„Nem tréfálok, tárnok úr! Vizet varázsolok a 
kútba, ha od’adji nekem a lányát feleségül." — Mit? 
Fizet?! — A lányomat?: — A kútba?! Feleségül?!
— Hisz aztat, hogy maga engem bolond fog tartani?!
— Kiált fel. •írezáhől kikelve, Grünspeeht, s vállon ra 
gadja görcsös inarkoiással Gézát; meg is szeretné rázni, 
de nem bírja s erőtlenül visszahall karosszékére, „Mint 
mondám, tárnok úr! Megmentem, szavamat adom rá; 
de csak, lia vejeül fogad."

Grünspeeht úr vergődik székén, mintha esalá 
nyon ülne.

Géza nyugodtan nézi. összelőni karokkal. Végre is 
a tárnok úr, mintán nedvesre törölte homlokán zsebken 
doj 't, sámli pillantással kérdezi: J lc r r  von Bodros! 
Ha maga aztat hisz. hogy nekem fogja csinálni nn 
pflancz akkor csalja maga maga! naivon! Hoty szeretne 
az cnyím 1 leién vinni feleség, aztat hiszek én! Aha 
drausz vvird nix ! Papcrlapapp! Ojánlok mokomat!"

S Grünspeeht úr a miatti mérgében, hogy az ó 
leányál az a magyar ember feleségül kéri, elfeledve 
kutat, pén/ügyigazgatót, nyugdíjaztatást, mindent, dü
hösen járkál, fel-alá a szobában : de. — s ilyen az em
beri természet, liogv '-zaImaszálhoz is kapaszkodik - 
v• gr- is f..lényt nyeri k agyában a biztató gondolatok. 
Hátha m ;s?! Ki tudja?

Ilyen magyar embertől sok mindenféle kitelik, még 
az is, hogy viztelen kútba vizet varázsoljon.

Grünspeeht úr megáll Géza elölt; szemüvegét fel
tolja iá nézőit homlokára és — tori- m reked a szó, mint 
a kemény stíriai gombócz.

Bizony, nehéz feladat is oly embertől fogadni cl 
segítségét, kit nem szívelünk, kinek látása is hosszúsá
got okoz.
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legkiseb, 1600 frank a legtöbb; a két osztályú
ban 1500 frank a legkisebb. 1 Cl»0 frank a leg
több ; az egy osztályú, vagyis osztatlan iskolá- 
ban a tanító fizetése Iliim frank. A tanítónők 
a jelzett fizetéseknek ‘ ét kapják. Itt hivatko
zóin mé^ V'erédy Károly budapesti kir. tanfelil- 
gvelőliek a Magv. Paed. in. é. 1 - 2. számában 
közölt adataira is szóról-szóra: „Különben a 
tanítók javadalmazása összefüggésben van a 
tanítás eredményével. Ks ha a német tanítok 
fizetése, különösen az intelligens városokban, 
folyton emelkedésre vall. az annak a helyes 
igazságnak általános méltatására vezethető vissza, 
hogy jó munkaerő csak jó jüvedemzés mellett 
biztosítható. K tekintetben nézetem az. hogy a 
kérelem indokolt, mert tanítóságunk erre üdvös 
munkálkodásával rászolgált. Ks hogy kérelmüket 
e mellett szerény igényűnek tartom, azt esak 
néhány fizetési skálával akarom igazolni. A ber
lini elemi iskolai tanítók hét fizetési fokozatba 
vannak beosztva ez idő szerint. A fokozat a kö
vetkező: I. fok. 1600, 11. 1900, 111. 2200 és 
2300, IV. 2500 és 26i 0, V. 2700, VI. 3000. 
VII. 3300 márka. Érdekesebb ennél a lipcsei 
elemi tanítók javadalmazásáról szóló kimutatás. 
Az ideiglenes próbaidőre meghívott okleveles 
tanítók évi fizetése 135" márka, az elemi isko
lai igazgató-tanítók évi javadalmazása, alkalmaz
tatásuk első évében 4500 márka, ötödéves pót
lék pedig 300 márka. A tanítók javadalmazása 
akként van biztosítva, hogy az a szolgálati évek 
szerint van tagolva és pedig 1—5 évi szolgálat 
alatt 2100, 5—10 évig 2400, 10—15 évig 
2700, 15—20 évig 3000, 20—25 évig 3300 
és 25—30 évig 3G00 márka évi fizetést kap 
minden rendes tanító És ez a javadalmazási 
fokozat nem is tartozik a legjobbakhoz, mert 
ennél pl. a frankfurti sokkal kedvezőbb.“

Sőt, hogy egészen közel fekvő példát em
lítsünk, a mi Horvátországunkban (mely nép- 
oktatásügyét. az anyaországtól függetlenül intézi i 
a fizetési minimum 400 trt. hét izbeni 50 frtos 
korpótlékkal: tehát 750 frtig emelkedhetik. így 
szégyeníti meg a kis, de nagy Horvátországért 
rajongó tartomány — az anyaországot, a nagy 
magyar királyságot! Iga/, marad tehát, hogy 
Horvátország az európai népek között az utolsó 
de Magyarország az ázsiai népek között — a 
kultúra terén — az első.

De hát mikor a kút költségeinek megtérítésé és 
a nyugdíjaztatás üldöző rémekként állnak Grünspeeht 
úr mögött, s előtte áll azaz emb r. ki mentést ígért 
marad e idő gondolkozásra?!

A tárnok úr torkát köszörüli, -  azaz átkozott 
•stíriai gombóez esak nem akar engedni.

Végre is megszánja öt Géza.
Tárnok úr! Tessék választani. Vagy elfogad 

vejetll, vagy -  no hiszen, tudja a többit! — „De ked- 
les Bodros úr! — Izé — na mi fogunk magunkat 
már megérteni, llotyan is gondolja téliát?!"

..Nem úgy, uram! Határozott szavát akarom bírni, 
hogy kedves leányát nekem adja. azután beszélünk a 
többiről."

Grlinspecht úr beállhatna sós forrásnak, úgy dől 
ki rajta a gyöngyöző verojték.

„Nos, hát — igen, azon feltétel alatt, hogy az 
enyém kút esinálja vizes. És most — kettes Bodros úr! 
Csak fogja megmondani, mit kell esinálni ?!“

„Majd holnap" Válaszol Géza s rövid üdvözléssel 
faképnél hagyja az álmélkodó tárnokot.

Másnap Bodros Géza és •- István, az építészmérnök, 
— Ez a keltő nyilván össze volt beszélve — diszruhá 
bán megjelentek Grünspeeht úrnál.

Sokat értekeztek együtt. Grünspeeht urat a hideg 
is kirázta, a láz is gyötörte, de nem volt kibúvó ajtó, 
aláírta a legkomolyabban kötelező szerződést, mely sze
rint azon esetre, ha Bodros Géza úr általa szabadon 
választandó módon valóságos kútvizet teremt a kérdé
ses kútba, ö, Grünspeeht, leányát, Ilonát, a viz felbuk
kanásától számítandó egy hónapra nőül adja Bodros 
Géza úrhoz.

Viszont kötelezik magákat Bodros Géza és István 
uruk umu kutat saját k.l|tsís llkim tm-lj-i'liliru Ájulni 
további b méterrel, s int tikkor síin uiutntkoznnk viz. 
az összes eddig folmerlllt költségeket elvállalják, és

Ks ez adatok nem légből kapottak, meg
egyeznek azok a Vcrédy Károly-tele „Paeilego- 
giái Kncyi'lopedia11 adataival. A ftiutebbi kimu
tatásból minden józan eszű ember beláthatja, 
hogy az államok egész sora már rég megelőzte 
Magyarországot, líoniániában a falusi tanito 4.11? 
Irtot, a városi 108U Irtot kap. A tiirzsfizetés | 
ló".-kai üt év után, 30?.-kai tiz év után, j 
4-1 -kai lő év múlva és (KI*-kai 20 év alatt 
emeltetik. Oroszországban, a hol ti tanítókat 
vesszőzik és Szibériába küldözgetik, a hol a 
tankötelesek alig 1 . -a jár iskolába, ott is ma
gasabb fizetést élveznek a tanitók, mint a mi J 
300 írtunk. Általában 2( 0—250 rubelt kapnak 
a mi 323 frt 80 krnak és 404 fit 75 krnak 
telel meg.

Az európai államok között Magyarország 
legkevesebbet költ a népoktatásra. Az a kis 
lakosságú Belgium is költ annyit a népnevelésre 
mint Magyarország összesen. Spanyolország 
2-szer, Olaszország 8-szor, Poroszország' 5-ször, 
Francziaország 7-szer, Angolország 9-szer auy- 
nyit költ évenként a népoktatásra mint Magyar- 
ország.

íme ezekből is látható a szomorú való álla
pot. Szegény — beteg — Magyarországban 
mindenre bőven telik, esak a népoktatásra nem.

Végül megjegyzem, hogy ha Magyarország 
a művelt államok között a néptanítók fizetése 
tekintetében csak a közép helyet akarja eliog- 
lalni, akkor is a segéd tanítókat faluhelyen 
400 írttal, városban 500 írttal, a rendes tanító
kat faluhelyen (100 írttal és a városban 10u0 
írttal és lOVos ötödéves korpótlékkal kellene 
dotálni.

Követeli ezt az ország szomorú helyzete, 
elmaradottsága, és végre a tanitók titkolt nyo
mora. S z a b ó  J ó z s e f .

Vízvezeték és nyaralók.
Ilo’j'l lehelni Sehneczhiini/o i'úros vizmizeriáján ér unni 
n/i/i'hh hajul II sn/ileni, fiit elei illettel a rám* iorl'ilolt ou- 

íji/oni erejére. (Folyt)
Lássuk most a/.on előnyöket, melyek ezen beren

dezésről \árhatók.
1. a \i/, rendest n az egész vezetéken végig 

folyván, egész frissen jut a város \> Sgeig.
2. A viz nem léven megosztva semmi sem megy 

belőle veszendőbe;

Bodros Géza úr lemond, legalább egyelőre - Ilona 
kisasszony kezéről.

A nélkül, hogy foesegők gyanújába akarnánk ke
veredni, de meg kell súgnunk, hogy a Bodros urak 
semmit sem koczkúztatlak.

Bodros István úr, építészmérnök és szaktekintély, 
tudta igen jól, hogy 10 méter mélységben meg nem 
lesz viz, de igenis 2 méterrel lejjebb: kikombinálla, 
kiszámította azt igen szépen, daczára Gáesi Ferenc/, 
geológus úrnak, ki e tárgyban semmiféle vélt inényt 
nem nyilvánított.

De Géza kérésére, ki szivbeli titkát felfedezte 
bácsija előtt, s kitől ez a hadi terv kikerült, legnagyobb 
mélységnek, melyben okvetlenül vízre kell bukkanni, a 
10 métert állította.

Ekként ment cl a jelentés, s Bodros István, kinek 
az illető pénzügyigazgató igen jó barátja, könnyen ki
eszközölte ama fatális kút ásási engedélyt. A türelmes 
olvasó bizonyát a kitalálta már a dolog végét.

Két méter mélyre való ásás után a viz hatalma
san tódúlt a kútba.

Az egész komissiö körülállta megint; Grünspeeht 
úr különös torzképeket vágva közelit Gézához, kezet 
nyújt neki „No, kedfes főm uram! Nekem van kút, 
magának van feleség; ich gratulire!"

S elfordulva ..Hol didi dér Teufel!“ mormogja. 
Az ellenőr kidülleszti béka szemeit a viz felé, talán, 
Darwin szerint, őseinek szokott otthonát sejti benne 
ösztönszerüleg; Gáesi I Yrencz, i geológus, fejét csóválja 
s a fölhányt föld- és kőlmlmazokban koprolytIndult 
keres. Bodros István, az építészmérnök, elégült mosoly- 
lyal tekint maga körül, és Géza hja, hol van Bodros 
Géza? Az már oda szökött Ilonkájához s minden 
szakértő jelentés és különös enged. ly nélkül szám ital
ian csókok hágcsóján Ilonkával együtt belemélyed a 
szerelem kútjának mély titkaiba.

A To I H.»—(H.

3. Miután egy-egy folyatón át egyszerre csak 
annyi viz jön ki, a mennyi a felette levő szekrény 
Kében, s a netalán a folytató szájánál magasabban 
fekvő vezeték részben van; nincs mit tart-mi. lm »• 
vizet más e/.élra használják, lévén annak beszerzése 
több kevesebb idő vesztességgel összekötve.

S ezért 4-üzer alig fordulhat azon eset, hogy a 
város legalsó pont ján is viz kapható ne legyen, miután 
minden állomásnak egy pár liternyi készlet rendelke 
zésre all.

Ezen tervnek csak is ama egy hibája van, 
hogy a (Őulczától távolabb lakókra nincsen figyelem
mel, de ezeket is tekintetbe veve megint csali olt lá 
gyunk a kivihetetlen tervnél. Külömhen ha az előad - 
tani vezetéket ugy visszük keresztül, hogy lehetőleg 
minden mellék utczii torkolatánál, csinálunk egy-egv 
állomást, véghetet len jót tettünk a kissé távolabb lakók- 
nak is, a kiknek nagy része jelenleg távolabbról kell 
hogy hozassa ivó vizét mint tenné ezután. Például a 
rózsautczabeliek mily könnyen szerezhetnének vizet 
egyrészt a Scmbery, vagy még jobban a bányatörvénv- 
szeki háznál és a Fritz háznál létesítendő állomásnál, 
mely a mondjuk Zsinagóga utczában lakóknak is szol
gálhatna. A Heim-féle vagy a kamara udvari épületek 
mellett létesítendő állomás nem esnék túlságos messze 
a kSteingrubétól, melynek lakói részben a Zlinszky-féle 
ház melletti állomástól is szerezhetnék ivóvizüket.

Egy szóval a terv kivitele a város lakossága 
tetemes részének szolgálhatná a legkitűnőbb ivó vizet. 
Azonkívül lehetne szerezni ivóvizet az uj utón és an
nak rózsautcza-folé nyúló ága mellett való s folytató
lagosan a Steingrubén lakóknak, ha Netzpál réti for
rást arra vezetnék, mint nem külömhen az Üttergrund- 
bau s annak lejtőén lakók, ha az annak felső részé
ben levő két. forrást fölfogva, mely most különö
sen száraz időjárásban részint a Teréz telér hasadókaiba 
szivárog, részben pedig elpárolog, csövekben vezetném* 
le, ennek segítségével az ispotályutezát is elláthat
ván vízzel.

De legelőbbre is a föntemlitctt oknál fogva a fő 
vezeték volna létesítendő s annál inkább, mert épen 
a föutczábau nincsen ivóvíz s a mellék város részek
ben sok ciszterna sőt kút találkozik. Lássuk most 
mibe kerülne ez a fővezeték. Az egész vezeték 2,00 m. 
a kát. térkép szerint, egy két hüvelyhez vékony falú 
cső I I kilogram körül van s ugy hiszem hogy 100 
kilogramját 10 forintjával be lehetne szerezni s akkor 
kerülne egy méter 1 frt. 10 krba vagyis 2300 m. 
2530 írtba, a csövek összeillesztése s a földmunka 
alig kerülhet többe 60 krajczárnál, volna 1380 frt. 
vagy 12 állomás berendezése á 25 frt. 300 frt összes 
költség esetleg szállítási költség a 1 frt per 100 kgr. 
4403 frt. Hiszem hogy ezen összeg nagyságot senki 
sem fogja oly magasnak tekint c i ,  l.ogj- 11,4 4 Imtótóg 
érvül fogadhatná cl a terv kivitele ellen, s annal ke- 
vésbbé, minthogy a kiadást több évre lehetne elosztani 
oly formán, hogy a város az összeget saját alapjából 
venne kölcsön, s több évi részletben budgctszertileg 
törlesztené: a kamatláb alacsony volta mellett ez elő
nyösebb lévén: mini a mindenesetre költségesebb pénz
szerzés idegenektől.

Most még esak annak bizonyításával tartozom, 
hogy a Szt. János forrás viz mennyisége, a megjelölt 
szükségletre elegendő. (Folyt, köv.)

Különfélék.
— Személyi hírek. Teleky Géza gróf, a magyar 

bányász egyesület elnöke és Graenzenstein Béla minis- 
téri tanácsos tegnap városunkba érkeztek a bányász
egyesület. rendkívüli közgyűlésére. A magas vendégek, 
úgy halljuk, ma hagyják el városunkat.

A kiset)bek m ulatsága e hó 19-én kiválóan 
sikerült Nemcsak a „kisebbek," illetve „nagyobbak" 
mulattak jól, a kiknek számára lapunk szerkesztője ezt 
a mulatságot rendezte, hanem a „kicsinyek" és ..a na
gyok- is. A nagyobbak a lyc. 7 ik s 8 dik osztályú, s 
a leányiskolák felsőbb oszt. növendékei ügyesek és 
szorgalmasak voltak a tánezolásban ; a kicsinyeket nem 
feszélyezték ezek a nagyobbak, a nagyok meg örömü
ket lelték a kisebbek gyermekien, igazi jókedvének 
nyíl vaníliásában, s igy mamák és gyermekeik egyfor
mán jól mulattak. Az a körülmény, hogy a kezdetben 
csak az alábbi táneztanfolyamban részt vett növendékek 
családjainak, tehát 8—10 családnak részvételére terve
zett muhátság ily nagygyá nőtte ki magát, annak lét
jogosultsága, czélszerüsége mellett bizonyít, S ha e mel 
lett tekintetbe vesszük azt, hogy az nem éjjeli, hanem 
esti mulatság volt. át kell látnunk, hogy annak rendc- 
z ' 11'I a pacdagogiai szempont sem volt figyelmen 
Kiwn hagyva. Az első négyest 52 pár tánczoltii, a mu
latság d. u. 5 órakor vette kezdetét s ej f i  előtt fejező
dött he. Meg kell még jegyeznünk, hogy Manók Feri 
dicséretes szorgalommal játszott.
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— Il' ilii Az állami erdótisztek Kálnoki
n*dó Albert ütsz. fíeriWineKter és uiiiiisturi tanácsos 
tiszteletére nilami szolgálata 25 itt . Worilulújti :ilk:ilm i 
búi f- ó. mátrait,a - , „ ünnepélyt rendeznek, melyen 
városi törvéiiylinlósnguiik kebeléin)! Kariiak.v István 
Hisz. képviselünk Krnuaz Géza v. erdümeeter, Kfausz 
Kálmán főkapitány, Kekek l.njns és Kz. vsi Zsb-mut-d 
redötanácsosok lösznek .ieicn

A ................ . kitiinti lvs,. Az a három aka
démiai hallgató, a ki a múlt nyáron Stefánia Irmain.- 
liisné, Szí. Antalon tartózkodása idején I). Tód, Imre 
I,áiruis liypnutikus niutatványainal i'neiliunikent szere 
ítélt, kedves emléktárgyai kapott Cidiurg Rt lop Ina 
.zeg U Fenségétől \ diszes fajt szivnrszipknkat szép 
monogram ékesíti. Fóorvosttnk a napokban adta át 
szives médium- níllukalársaitiak, kik oly kellemes ura
kat szerezlek az özvegy trónörökösné fölierezeg- 
asszonynak.

S'/.iiiliiisiilii érkezik april hittákno váro- 
sunkba. Vcszprémy Jenő a felvidéki színi kerület szilt 
társulatának igazgatója engedélyt nyert városunk tjinn- 
‘Sátél április-bóra terjedóleg. A társulat jól vau szet- 
vezvees saját zenekarral r cucltlkevik kilétén,td.van 
tehát arra, hogy ez évadban élvezetes ulóadásokban 
részeslllhotlluk, a miniknek már régóta érezzük 
hiányát.

-  .lmülöm a m agyar nyelv liiniliisáéit.
.\ honlmegyci casino egyestllet Gáspár Annin gyekési 
állatni tanítót. lapunk munkatársát Szabó Géza kir. 
tanfelügyelő ajánlatára a magyar nyelv tanításit körül 
kifejteit buzgó tevékenységéért a' Szóltdy-Simor-féle 
alapítvány 150 frlnyi kamataiból 25 frlnvi julnlomdij- 
bán részesítette.

— Vöröskereszt egyletünk közgyűlése ma d. u.
:i órakor veszi kezdetót a városháza tanácstermében. 
Az illés tárgyát az utóbbi választmányi illés javaslatai 
képezik, s ezek között az a programéi, melyei az el
nökség a segélyezés módjára nézve összeállított.

Aj ói ni ék I. ön y vek. Tóth Árpád r. k. s. lel
kész ur az irgalmas nővérek intézetének 42 db. szép 
hasznos olvasó könyvet ajándékozott, melyért a szives 
ajándékozónak lapunk utján mond hálás köszönetét az 
irgalmas nővérek intézete.

—  licitiilcictett. Tudomásunkra jutott, hogy több
helybeli iparos segéd „Katii. Legenyegylctet" óhajt lé
tesíteni és e czél elérésére minden kövei megmozdítanak. 
Miután Selmeczcn már van az iparos segédeknek egy
letük, nem értjük, vájjon mi estél bői van itt épen katb. 
legény egyesületre szükség? vagy talán nekik a már 
fennállónak czime nem tetszett? Kőinek nehányan a 
kezdeményezők közül tagjai voltak s igy joguk lelt 
volna a czim megváltoztatását is követelniük. Azonban 
nem itt a bibi. hanem azzal nem tudtak megbarátkozni, 
miszerint a „Selmeezbányai iparos ifjak önk. egylete-' 
által rendezett összejöveteleken és mulatságokon nem 
jelenhettek meg leánykisérőikkel, s ezen egylet mu
latságai kedveitekké válván városunk polgársága 
előtt, a diszes vendegkoszorú közepeit nem duhajkod
hattak kedvük szerint És azt hiszik, a ka I. legényegy
let ezt megengedi? Nagyon csalódnak! Már pedig 
ezen alakulandó egylet csak akkor lóg- tennállliatiii, 
lia a fennebb említett eselédmulatságokal ne gengeili. a 
miutliogy ez is a ezéijuk, s ha nem, a kezdeményező
ket mint ők mondják — oly ..dicsőség:goi“ kecseg
tető katb. legényegylet megszűnt létezni. Különben is. 
sebhez nem kell látnoki tehetség, megjósolin-ijuk, hogy 
a kezdeményezők fáradsága aligha nem sz.dmaláng: 
most erősen szítják a tüzet, később pedig Szmit Flő 
riánl is hívni fogják az oltáshoz. - Eltekintve ózonban 
mindezektől, örömmel üdvözöljük a mozgalmat, s meg
nyugvással vesszük tudomásul, hogy az általunk elve
tett és ápolt eszme lassankint testté válik; bebizonyo
sodott az, hogy „Gutta eavat Inpidom", azaz nem fá 
radtuuk hiába; hogy tudatára jöttek annak, miszerint, 
ők sem zárkózhatnak el az elmaradókat, minden téren 
összetörő haladás elől. — Végül szabad kérdeznünk, 
miért csinálják ezt csak úgy suttyómba ? talán fél
nek, hogy szép töretvősüket meg fogjuk akadályozni? 
Erre nézve jegyezzék meg, hogy ha a eselédbálok ren 
dezéséhen nem is, (le a szervezkedés és önképzés utáni 
vágy terén mindig barátok vagyunk és leszünk. Külön
ben pedig ha szándékuk csakugyan megvalósul, fogjuk 
mi még egymást „Isten áldja a tisztes ipart!" köszön
téssel üdvözölni. ügy önk. eyt/l. huj.

— Olcsóbb jelzálogkölcsönök. A pesti magyar 
kereskedelmi bank lapunk mai számában megjelent 
hirdetése szerint a jelzálogos kölcsönök nyújtása körü| 
oly újításokat, léptet életbe, melyek a ház és földbirto
kosokat igen érdekelni fogja és a mely intézkedések e 
téren bizonyára üdvösöknek fognak bizonyulni. A ne
vezett bank ugyanis a mint már előbb is jelentve 
'olt ,0 '/8 évre adott köleönök tartamát 50 évre is 
kiterjeszti úgy, hogy az évente fizetendő törlesztési 
részlet összege ez által tetemesen csökken. A ki tehát 
súlyt fektet arrra, hogy kölcsöne után minél csekélyebb 
ovi részletet fizessen, ezen utón ezélját elérheti, a nél
kül, hogy nagyobb kamatot kellene viselnie. Meg »:i 
gyobb jelentőséget tulajdonítunk a bank azon újabb in
tézkedésének, mely szerint kölcsönöket, ház és földbir
tokokra ezentúl 4% os záloglevelek alapján lóg adni.

SE_L M E C Z B A N Y A Í  H Í R A D Ó 35

A Pesti magyar kereskedelmi bank a jelzálogüzlet 
teivn eddig is kifejteit eouláus és eredményes műkő 
d.se garancziát nyújt arra, hogy az uj olcsó kamato 
Z.asu zálogle\elek alapján adandó kedvezőbb kölcsönök 
a ,lllz «•« földbirtokos •.s/.taiszélesebb rétegeiben fog
nak meglionosuiui. A Pesti magyar kereskedelmi bank 
t"l 4 v o s  záloglevelek alapján vett kölcsön évi törlesz 
lesi részlete, tökét és kamatot beleértve, összesen ü°0, 
úgy hogy ezen ;">%■<»* részletfizetés betartása mellett a 
kölesöli ;")(> év alatt teljesen visszafizettetett. Az itt is
mertetett reformot annyival inkább örömmel üdvözöl
jük. mivel ez ha/niik nuzóga/d is.-igi érdekeit közvet
lenül érinti es meghonosulasa áltál, közvetve a föld
birtok értékellek eme kedesehez is lenvegesen hozzá 
lóg járulni. A Pesti magyar kereskedelmi bank ezen 
t» IU1 kívánatra jelzálou kölcsönöket rövidebb lörlesz- 
tesi időre is engedélyez, eseiról-esetre iiicgállpitandó 
feltételek mellett.

Xyilt-tér.*)
Ilemiebei'g fi. (es. kir. udvariszálliló) nelyeiii- 

gyáro Zürichben. privátnicgrciuh löknek köz- 
vetleniil szállít: fekete, feliéi* es színes selyem
szöveteket, méterenként 45 kitol 11 Irt <>5 kiig 
póstabér es vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és 
inintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 külöm- 
bo/.o minőség • s 2000 külöiuböző szili s árnyalatban). 
Minták póslatordulőval küldetnek. Svájezba ezimzett 
levelekre 10 kros es levelezőlapokra b kros bélyeg 
ragasztandó. 1

Felhívás.
Za la vármegye közigazgatási - erdészeti al

bizottsága által kiállított, nevemre szóló erdő- 
tiszti eskiibizooyitványom elveszvén, ez okmány 
esetleges megtalálóját ez úton kérem fel, hogy 
azt alulirt naptól számítandó 15 nap alatt ke
zembe, vagy pedig Selmecz- és Uélabánya sz.
k. városok közigazgatási bizottságához juttatni 
szíveskedjenek.

Selmeczbánya, 1883. február 2-án.
oB a rc o s .

akad . tanársegéd .

Egy franezia kisasszony, ki ez idő szerint 
Budapesten előkelő családnál van alkalmazva, 
Selmeczbányán alkalmazást keres valamely mü
veit családnál . melynek gyermekeit franezia 
nyelvre oktatná. Bővebbet: Knuschcl Inna kis
asszonynál Rosenfeld József ur családjában.

*) F i

i r (I e t é s e k.

247.
Árverési hirdet ménv.

A seimeezi kir i
lóság részéről közhiri ni.tik, Imgv zen 
létén levő Körinek Mihály e** Szloboda Mária nevén 
álló a seimeezi 181 szánni tljk. A f . 1. sor ii95 helyr.

un alatt foglalt 163/1. számú ház es kertre, az 1881. 
éo. t.-ez. löö 5j-a alkalmazása mellett. Trauer Gyulának 
Körinek Mihály elleni 194 Irt. tőke és járulékainak 
kielégít'se vegeit az Idilli, évi niárczius-liú ‘il-én  
reggeli 9 óra a seimeezi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál árverési határnapul tűzetett ki azzal, hogy 
ezen fek\ös,'-g ii31 frlnyi beesáron alúl is, a 15 nap 
alatti utóajánlatnak fentartása mellett eladatni lóg.

Kikiáltási ár 031 fi t. ad., szerint megállapitott becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak 10% készpénz, 

vagy óvadék képes érni; papírokban bánatpénzül, vagy 
pedig bánatpénznek a seimeezi kir. adóhivatal mint bírói 
letéti pénztárnál elAlcgcs elhelyezésről kiállított szabály
szerű elismervényt, a bírói kiküldött kezeihez letenni.

Vevő köteles az Ígért vételárt 2 egyenlő részletben 
az árveres napjától számítva 90 nap alatt minden vé
telári rész'et után az árveres napjától számítva 8 °„ 
kamattal a seimeezi kir. adóhivatal mint bírói letéti 
pénztárnál kérvény mellett lefizetni.

Vevő az árverési cselekmény jogerőre emelkedése 
után haszonélvezetbe lép, tulajdonjog javára azonban csak 
a vételár lefizetése után, hivatalból bekebelezte!ni fog.

Vevő köteles a megvett épületeket tűzkár ellen 
biztosítani.

Ma a vevő az igén vételárt a meghatározott időben 
le nem fizetné, bármely érdekelt fél kérelme folytán 
az 1881. (30. t.-ez. 185. 8. értelmében vissz árverés és 
elrendeltetni fog.

Az árverési feltételeknek tüzetesebb pontjai ezen 
eljáró kir. telekkönyvi hatóságnál és Selmecz-Béhibáuya 
sz kit- bányavárosok tanácsánál megtekintlietük.

Selrooezen, 18ÜJ. ovi január hó 15-én.
Ilcyilcr. kir. jb ir í.

! H i n t ó  k !
A magas uraságoknak bátorkodom szives 

tudomásul adni hogy legdivatosabb

félfcdött és nyitott hintékat
valamint legújabb divata kárpitos munkát jutá
nyos árak mellett készítek.

Teljes tisztelettel 
2-2 J  e z  k  • ! sí -i

A PESTI MAGYAR

K E R E S K E D E L K I  R A M
ezennel közhírré teszi, miszerint

törlesztés, kölcsönöket há
zakra és földbirtokokra

ii( ilie-aU 4 l/._, "0 -os záloglevelei alapján 5 0  évre. 
évi 5.35% törlesztés mellett, hanem e z e n i n i  

a feleli kívánságára
4‘Vos záloglevelei alapján 

50 évre, 5'\, évi törlesztés mellett
is engedélyez.

Az évi törlesztési részletben (annuitásban', úgy a kamat 
mint a töke törlesztése benfoglaltatik.

A bank ezenfelül úgy mint eddig is törlesztési 
jelzálog kölcsönöket engedélyez rüvidehh törlesz

tési időtartamra, úgy

ÍY V o s mint f  ő-ős záloclevBlei alapján
Prospektusok és közelebbi felvilágosításuk a butik jel- 

zálogosztályábnn szóbelileg Vágy levelilcg kaphatók.

A selmeezbányai kereskedelmi- és hilelintézet

l v £  Z É  IE3 E  G F - S  Z i  - A .  l v £  Z L  T  ^
\„svoti 1892-ik üzletévre. ívbe.frt kr. frt kr.

Pénzkészlet 1892. decz. 31-én 5864 2(1 R észv én y tő k e ..................... 50000 —
Váltó tárcza.......................... 95 Tartaléktőke.......................... 1864 08
Jelzálog kölcsönök . . . 889GO 27 B e té t e k ............................... 175040 44
Előlegek értékekre . . . 3577 25 Visszleszámitolás . . . . 119314 01
Folyó szám lák ..................... 12781 34 Átmeneti kamatok . . . . 1815 73
Váltó ó v á s .......................... 105 34 Fel nem vett osztalék 8 — j
L e ltá r ..................................... 89(1 (57 Különfélék számlája . 90 24
Lakbér óvadék ..................... 422 98 N yereség................................ 7615 86
Szervezési költségek . 73 30

355748 36 355748 311
-

Fenti mérleg kapcsán van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy 
betéteket 5% azaz öt százalékkal kamatoztatunk és azon fellil a betétek utáni kamatadót is az 
államnak mi fizetjük.

4-4
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262. 189;t. v. k. F e l h í v á s !
Alulírott rendőrfőkapitány, mint az 18(12. évi január 29-én 2.H4Í92. k. m Í Z .  a. kelt rendeletben az 1891. XIV. t. ez. véjtrobajtáanra Selmeez ll. lnbánya liir 

vénybalóeápt joggal felruházott ez. kir váróé ee llontvármegyebál Korpona ez. kir. 
r. 1.' város területére uiegjeltllt székhely szerint illetékes I. loku iparluitóeág erle 
ejtem az érdekelteket a következőkről:

1 Az ipari «-s gyári alkalmazottaknak betegség esetni való segélyezéséről 
s/oló 1891. XIV. t.-cz. s az err*' vonatkozó kereskedelemügyi ministeri rendeletek 
értelmében elókészitett alapszabályok a selmeezbányai kerületi betegsegclyző pénz- 
tárra vonatkozólag a nagy méltóságú kereskedelemügyi ministernek 1892. deez. 
•kt an kelt 85-167 VI. A. 1892 sz. rendeletével jóváhagyva vannak, minek folytán 
a kér. betegsegelyzö pénztár működését a 18228 \ I. 1892. k. m. sz. rendelet d tj-a 
értelmében é\l  i n t i r e z i i i N - l i ó  I - ó n  U«*z í Si m«*«;

•» selmcezbányai kér. betegsegélyzó pénztár székhelye Selmeczbánya; 
területe kiterjed Selmeez-Béla hány a sz. kir. és Korpona r. t. sz. kir. városokra; 
hivatalos helyisége .Selmeczbánya belvárosban 2 1. számú ház I. emeleten van.

3. Az 1891. XIV. t.ez. 20. illetve 83 §-a értelmében 2 0  fiiig  terjedhető 
pénzbii'sággal fognak azon munkaadók sujtatni, kik a törvény 26. vsában rendelt 
bejelentési kötelezettség ellenére az általa alkalmazott és a kér. betegsegélyzó 
pénztárhoz belépésre köteles egyént ISOtt. mároziii- S ig  bezárólag a remlör- 
kapitányi hivatal, mint I. fokú iparhatóságnál rendelkezésre álló bejelentési lapok 
utján a kerületi pénztárhoz bejelenteni elm ulasztják.

4. A kerületi betegsegélyzó pénztárhoz belépésre vannak kötelezve:
a) a megjelölt területen tartózkodó összes munkaadóknál (kereskedők, gyá

rosok, iparosok) alkalmazott egyének és pedig: tanonezok, segédek, gyakornokok 
és más oly személyek is, kik be nem fejezett kiképzésük miatt bért vagy fizetést 
épen nem, vagy a szokásosnál csekélyebbet húznak s általában mindazok, kik az 
ipartörvény (1884. XVII. t.-ez.) alá eső foglalkozásnál , ideértve az államegyed- 
áruságot és az ezzel összekötött vállalatokat, a malomüzletet és az italmérést a 
mennyiben az ezekhez való jog a kir. kisebb haszonvételek sorába tartozik, továbbá 
bányákban és kohókban, vagy a bányatermékeket feldolgozó egyébb művekben, 
kőfejtő, kavics-, homok- és agyagtermelő telepeknél, nagyobb építkezéseknél, vas
úti üzemeknél és ezek gyáraiban és műhelyeiben, postánál, távírdánál, távbeszélő
nél, hajózásnál és bajóépitésnél, valamint fuvarozásnál, szállítmányozásnál, raktá
raknál és kereskedelmi pinczeszetnél, oly fizetéssel vagy bérrel vannak alkalmazva, 
melynek egy munkanapra eső összege 4 írtnál nem nagyobb és a kivel szemben 
a munkaadó a munkába álláskor világosan ki nem kötötte, hogy az alkalmazás 
8 napnál rövidebb időre nem terjed, azon esetben, ha az 1891. XIV. t.-cz. alapján 
már működő gyári, vállalati, építési, vagy elismert jellegű betegsegélyzó pénztárnak 
vagy báuyalárspénztároak még nem tagja.

•V A kerületi betegsegélyzó pénztárba belépésre kötelezett tagok tehát 
mindazon gyári és ipari alkalmazottak lévén, kik az 1891. XIV. t.-cz. 28. §-áhan 
megjelölt s ugyanazon törvény szabályainak s rendelkezéseinek megfelelő alapsza 
bályokkal biró: 1. vállalati és gyári, 2. építés vállalati, 3. ipartestületi, 4. magán
egyesülések utján létesített betegségélyző pénztárak, avagy 5. bányatársládáknak 
a kér. betegsegélyzó péuztár megalakításakor (tehát 1893. múrczius 1-én.) nem 
tagjai újólag is figyelmeztetem a belépésre kötelezett alkalmazottakat, hogy a 
mennyiben oly más egyleteknek vagy pénztárnak volnának tagjai, mely a rendeletileg 
megállapított időig (1892 június 30) alapszabályai megfelelő módosítása által nem 
óhajtott az 1891. XIV. t.ez. értelmében működni, az ezen egyletbe lépes által az em
lített kötelezettség alól felmentve nincsenek s igy ezen tag kettős járulékkal lesz 
terhelve, mert egyrészt a szóban forgó egylethez, másrészt pedig az 1891. XIV. t.-cz. 
28. ij-a alatt felsorolt valamely pénztárhoz lesz köteles járulékait fizetni.

í>. Az állami törvényhatósági, községi es közalapítványi vállalatoknál, 
ide értve az állatni vasutakat, postát, távirdát és a gyárakat is végleges minőség
ben, állandó fizetéssel alkalmazottak nem kötelesek belépni az esetben, ba az ezek
nél érvényben álló szolgálati rendtartások szerint betegség esetében is illetményeik 
részükre a betegség kezdetétől számítva legalább 2 0  heten át UijaniaU.

4 . Ónként beléphetnek -- a mennyiben a kér. betegsegélyzó pénztár 
területen tartózkodnak:

1. mindazon ipari és gyári alkalmazottak, kiknek alkalmaztatása 8 napnál 
rövidebb ideig tartó;

2. mindazon ipari és gyári alkalmazottak, kiknek évi fizetése vagy bére 
1200 írtnál, vagy napi fizetése illetve bére 4 írtnál magasabb;

8. a házi iparosok;
4. az önálló iparosok;
5. oly mezőgazdasági vállalatok munkavezetői és munkásai, kiknek belé

pését a vállalkozó az illetők beleegyezésével óhajtja;
6. a biztosításra kötelezettek, valamint az önként belépett tagok családtagjai
7. a cselédek, házalok és közönséges napszámosok;
8. hatósági vagy más irodákban akár állandó, akár ideiglenes minőségben 

alkalmazott hivatalnokok, Írnokok, napidijasok, hivatali-és irodaszolgák.
A belépésre kötelezettekre nézve a tagság 1898. évi marczius 1-ével 

illetőleg később a belépés napjával az önként belépettekre nézve a pénztári igaz
gatóságánál tett belépési nyilatkozat elfogadásának napjával veszi kezdetét.

9. A heti járulekok a biztosításra kötelezett, valamint az önként belépő 
tagokra nézve az átlagos közönséges napibér után vettetnek ki.

Az átlagos közönséges napibért az ipari es gyári alkalmazottaknak be
tegség esetében való segélyezéséről szóló 1891. XIV. t.-cz. 16. 4j-a alapján a pénztár 
felügyeletére illetékes iparhatóság időről-időre állapítja meg, és pedig külön-külön 
a férfiakra, a nőkre és a 18 éven aluli alkalmazottakra nézve.

Az átlagos* közönséges napibér szolgál irányadóul az oly alkalmazottak 
tekintetében is, kik pénzbeli fizetés helyett egészben vagy részben élelmezéssel 
láttatnak el.

A járulékok, ezen átlngo* napiból' minden forinjta után két kToj
n a  írn i állap íttatnak  meg . melyeket a biztosításra kötelezett tagok után 
a munkaadó kötele** liz< 111 i . olykép azonban hogy a járuló-ki összegek egy 
harmadát sajátjából tartozik fedezni, inig a járulék i összegek két harmadát az 
1891. évi XIV. t.-cz. 22. §-a értelmében az alkalmazottnak béréből vonhatja le.

Tanonezok, gyakornokok és oly egyének után, kik bért egyáltalán nem, 
vagy csak csekély bért élveznek, a bér a 18 éven alóli szokásos bérösszeg sze
rint számittatik és a irtonként 2 krajczárral számítandó pénztári járulékot — a 
mennyiben e tekintetben a szülővel vagy gyámmal kötött szerződés másként nem 
intézkedik — a munkaadó ezég egészen sajátjából fizeti.

Az önként belépd tagok a járulékokat sajátjukból fizetik, ezen kívül az

önként belépő tagok belep. sü,. alkalmával es pedig férfiak 1 fit. nők pedig 7. kr 
í Beteli dijat tartoznak fizetni.

A biztosításra l.öle.lezelt, valamint önként be!, pótlék azon család-tagjai 
után, kik keresette: min bírnak s a pénztárba belépni óhajlauak, a járulékok az 
átlagos közönséges napibérösszeg felének alapjan allapillaiik meg.'

10. A járulóid összegek utólagosan és rendszerint lioteukinl fizetendők 
be. mindazonáltal hatósági vállalatoknál vagy oly magánosoknál alkalmazottak 
tekintetében, kik fizetésüket Imvonkinl nyerik, a járulékok havonként fizethetők be,

A járulékok a kér. pénztárnál fizethetők be, azonban a járulékok a m. k. 
postatakarékpénztár elieipie- es elearing-forgalmára előirt szabályok betartása mellett 
a postatakarékpénztár utján is befizethetek.

A kerületi pénztár a pénztár székhelyétől távol lakó tagok tekintetében 
intézkedik, hogy a járulékokat az igazgatóság által kijelölendő ott lakó bizalmi 
személynél fizessék be, ki is a nála begyüit összegeket lioteukint a kerületi pénz
tárhoz szolgáltatja be.

A munkaadók a befizetéseket befizetési lajstromok melléklésével eszközük, 
mely befizetési lapokat a kér. pénztár ingyen szolgáltatja ki.

A befizetési lapok tartalmazzák:
1. az illető tag nevét;
2. járuléka összegét;
8. ajárulckok teljes összegét ;
4. a munkaadóra eső járulékok összegét;
5. a tagokra eső járulékok összegét;
A munkaadó ezég a pénztár irányában szavatol a járulékoknak nemcsak 

sajátjából teljesítendő, hanem a kötelezett biztosítottak helyett befizetendő járulóid 
részletekért is. Az önként belépett tagok járulékaikat minden bét, illetőleg hol 
havi fizetést élveznek, minden hó kezdetén közvetlenül a pénztárnál tartoznak 
befizetni.

Addig, inig a biztosított tag betegsége miatt keresetképteleu, sem ő, sem 
a munkaadó helyette járulékot fizetni nem köteles.

A járulékok átvételével megbízott tisztviselők, jelenben: Bernhard Vilmos 
pénztáros és Eiscle János ellenőr.

11. A pénztár betegség esetére vagy balesett alkalmából a betegség
ideje .alatt, de legfeljebb 20 heti időtartamra, a következő segélyt nyújtja:

a) ingyen u n  ősi segélyt, mely azonban egyfolytában 20 hetet meg nem 
haladhat; szülés esetén ugyancsak ingyen a szükséges szülészeti támogatást és 
gyógykezelési;

b) gyógyszereket és szükséges gyógyászati segédeszközöket (szemüveg, 
mankó, sérvkötő stb.) 20 héten át szintén ingyen;

e) táppénz azon esetre, ba a betegség kercsetképtelenséggcl jár és három 
napnál tovább tart, a megbetegedés napjától számítva a keresetképtelenség tártál 
mára, de ba a képtelenség előbb véget nem érne, 20 héten át és pedig a 9. $ bán 
említett és a járulékok kivetésének alapjául vett összeg felével;

d) gyerme.kágy esetében gyermekágy-segélyt, mely a táppénzzel egyenlő 
táppénzzel jár már a megbetegedes első napjától négy hétig;

e) a biztosítottal egy háztartásban élő családtagok részére ingyen orvos 
segélyt és ingyen gyógyszereket;

f) halálozás esetében temetkezési jsegélyt és pedig a 9. §-bau említett 
járulékok kivetésénél alapul vett bérösszeg 20-szoros értékéig.

Ha a bcieg vélt felgyógyulása után 8 napon beiül ugyanazon betegségbe 
esik, a segélyzés kezdetének időpontja az első megbetegedés időpontjától számittatik.

Táppénzre nem tarthat igényt az, a kinél a betegséget saját szándékos 
cselekménye, vagy önhibájából előidézett verekedés, vagy kicsapongó életmód, 
vagy iszákosság okozta. Ily esetekben a tájipénzt a betegsegélyzó pénztár elvon
hatja, a segélyezés többi nemeiben azonban ezen tag- is részesül

A családtagok közül táppénzre csak a belépésre kötelezett tagnak vele 
egy háztartásban éló neje tarthat igényi.

12. Az orvosi gyógykezelést, feltéve, hogy a tag nem kórházban kezelt 
tetik, a pénztári orvos teljesíti.

Azon költségek, melyek más orvos állal való kezeltetésből származnak, 
csak az esetben téríttetnek meg a péuztár által, ba más orvos által való kezelte
tésbe a pénztár igazgatósága beleegyezett, vagy más orvos igénybevételét sürgős 
körülmények telték indokolttá.

A gyógyszerek és egyéb gyógyászati segédeszközök a pénztári orvos ren
deleté alapján az igazgatóság által kijelölt gyógyszertárban szolgáltatnak ki.

A táppénz a kezelő orvos által kiállítandó betegségi bizonyítvány alapján 
heti utólagos részletekben minden bét szombatján fizettetik ki.

A táppénz kiszámításánál a vasárnapok is számításba jönnek.
Azon megbetegedett tagok részére, kik a betegseg-ólyző-pénztár állal nyúj

tott kórházi kezelésben részesülnek, a betegségi bizonyítványok a kórházi gondnokság 
által állíttatnak ki.

11a a betegnek hozzátartozói vannak, kiket addig keresetéből tartott fenn, 
ez esetben azon időre, a inig- a bctegsegélyzŐ-pénztár állal nyújtott teljes kórházi 
ápolás tart, a kórházban való ingyen ellátáson felül még a táppénznek fele is 
kifizetendő a hozzátartozók részére.

Azon betegnek, ki házasságban vagy családjának valamely tagjával egy 
háztartásban él, vagy egyébként házi ápolásban részesül kórházi áj ml ás csak az 
esetben rendelhető meg. ha a megbetegedett a kórházi á|>olásba beleegyezik, vagy 
ha a betegség ragadós, vagy olyan, hogy az a kórházban való ápolást teszi 
szükségessé.

Közkórházban való Ápolás esetén csakis a legutolsó osztálynak megfelelő 
ellátás igényelhető.

líí. Azon tagok, kik nem a pénztár székhelyén illetve kerületében, hanem 
annak környékén laknak, lm ott betegednek meg, betegségi bizonyítványaikat 
saját költségükön tartoznak a kezelő orvos által kiállíttatni s azokat a hatóság 
által igazoltatni.

Azon tag, ki betegség színlelése által a pénztárt károsította, a törvény 
szerint kiszabandó büntetésen kívül a pénztárnak kettős járulékot tartozik fizetni 
mindaddig, mig a pénztárnak oKozott költség- nem törlesztetett.

14. Kér. betegsegélyzó jténztári orvosnak Dr. Kapp Jakab válaszlatot 
meg ez évben pedig a gyógyszerek a kér. betegsegélyzó pénztár elnöksége álla 
megjelölendő gyógyszertárból vehetők igénybe, a tagok által az elősorolt rendol- 
kedések betartása esetén.

A rendórkap. hiv. mint 1. fokú iparhatóság
Selmeczbányán 1898 lebruár-bó 22.

Ivrausz Kálmán
________________ _________  főkapitány.
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