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A munkaadók és biztosítottak figyelmébe. 
A, m. .kir. minisztériumnak a felhatalma-

zási törvény alapján kiadott és a nmnkás-
hiztositási törvény 1 rendelkezéseit • módosító, 
illetve kiegészítő 4790-41917. ,M:. E. számú ren-
delete 1918. évi január hó 1. napján lépett 
életbe. . ; • ' 

El rendelet értelmében a munkások, segé-
dek, tanoncok, szolgák és cselédek 'munkaké-
pes mént/ükre való tekintet nélkül, míg a 'tiszt-
viselők, művezetők, kereskedősegédek és álta-
lában hasonló állásban lévő rendszerint havi, 
vagy évi fizetéssel alkalmazottak csak az eset-
ben esnek betegségi biztosítási kötelezettség alá 
amennyiben munkabérük évenkint a 4800, il-
letve lifiponkint a 16 koronát meg nem ha-
ladja. 

A fizetés vagy bér megállapításnál számí-

tásba kell venni az összes mellék javadalmazá-
sokat, mint pld. fizetés vagy bér. háborús-, 
drágasági-, /beszerzési-, -ruházati-segély, borra-
valók, családi pótlék, osztalék, jutalék, stb. 
továbbá természetbeni járandóságokat, mint 
pld. teljesellátás, élelmezés, mosás, fűtés, vi-
lágítás, ruházat, lábbeli, termények, élelmi 
cikkek, föld, vagy kerthasználat állattartás 
stb. A lakbér vagy természetbeni lakás, háló-
hely, vagy férőhely egyenértéke számításba 
nem vehető, ez azonban az összjavadalmazás-
nak legfeljebb egyharmadát teheti ki. A be-
tegségi biztosítási járulékok áz átlagos napi-
bér 4 százalékában állapíttattak meg. 

Az átlagos napibér osztályok és a fizeten-
dő betegségi biztosítási járulékok a követ-
kezők: ; 

Napi 

bérosztály 

Az után a biz:ositott után, kinek A fizetendő beteg-
segély járulék 

fillérekben hetenkint 

Napi 

bérosztály 
napi heti havi évi 

A fizetendő beteg-
segély járulék 

fillérekben hetenkint 

Napi 

bérosztály 
keresete vagy bére koronákban 

A fizetendő beteg-
segély járulék 

fillérekben hetenkint 

1. 2-ig ( 12-ig 50-ig 600-ig 4 2 
11. 2-től 3-ig 12-től 18-ig 50—75-ig 600-900-ig 7 2 

III. 3-tól 4-ig 18-tól 24-ig 7 5 - 100-ig 
100—125-ig 

900-1200-ig 1 0 2 
IV. 4-től 5-ig 24-től 30-ig 

7 5 - 100-ig 
100—125-ig 1200-1500-ig 1 2 6 

V. 5—tői 6-ig 30-tól 36-ig 125—150-ig 1500-1800-ig 1 5 6 
VI. 6461 7-ig 36-tól 42-ig 150—175-ig 1800-2100-ig 1 8 6 
VII. 7-től 8-ig 42-tŐl 48-ig 175—200-ig 

200—250-ig 
2100-2400-ig 2 1 0 

VIII. 8-tól 10-ig 48-tól 60-ig 
175—200-ig 
200—250-ig 2400-3000-ig 2 5 2 

IX. 10-től — 60-tól — 250— 3000- 3 1 2 

A munkaadó a járulékok fele részét al-
kalmazottja fizetéséből vagy béréből levon-
hatja , ha azonban a járulékot esedékessége 
utáni legközelebbi _ bérfizetés alkalmiéval le-
nem vonta, a levonni elmulasztott részleteket 
később csak akkor vonhatja le, ha az illető 
bérfizetés óta 1 hó, vagy ha az alkalmazott 
havonkint kapja fizetését illetve bérét, két bó 
még nem múlt el. A "betegségi biztosítási já-
rulék egész hétre fizetendő, ha -azonban a 
munkaviszony nem egész hétre terjed ki, a já-
ruléknak megfelelő hányada fizetendő, min-
den megkezdett nap egész napnak számit. 

A munkaviszony megszakítása nélküli 
idötéges szüntetek pld. ünnepi szünetek, szén-
hiány vagy gyárjavitás figyelembe nem vé-
tetnek s az alkalmazottak ez okiból a pénztár-
Imi nem jelentbetők ki. 

A betegségi biztosítási segélyek éz ujabb 
járulékoknak megfe'előleg felemeltettek; eze-
ket a legközelebbi napokban fogjuk közölni. 

Mindazok az alkalmazottak, akik a má-
sodik bekezdés értelmében betegség esetére 
biztosításra kötelezettek és 1918. i január hó 
1-én alkalmazásban állanak, tekintet nélkül 

arra, hogy előzőleg be voltak-e jelentve, vagy 
sem, —í 1918. évi január hó 1. napjával a fent-
foglaltaknak megfelelőíeg a pénztárhoz beje-
lentendök. í 

Amennyiben ezen alkalmazottak már 
1918. január hó 1-et megelőzőleg is be volná-
nak jelentve, ugy 1917. december 81. napjával 
az ujabbi bejelentésekkel egyidejűleg ki is je-. 
lentendők. . 4 . 

Fentieket a közeli napokban kiadandó 
köriratunk megjelenése előtt már most azért 
közelijük, hogy a munkaadóknak módjukban 
álljon a folyó heti bérfizetések alkalmával az 
ujabb betegsegélyezési járulékokat a biztosí-
tottaktól legfeljebb fele összegében levonni, 
utóbbiaknak pedig a levonást ellenőrizni. 

A be- és kijelentések bétköznaponkint 
reggel 8 órától délután 5 óráig megszakítás 
nélküli, ünnepnapokon pedig délelőtt 9-től l l - ig 
fogadtatnak el. A felek részére bétköznapon-
kint reggel 8 órátó] délután 2-ig szolgálunk 
felvilágositássaí. 

Szeged, 1918. január hó 1-én. 
A SZEG®Dl KÖÓRÜIMTI 

MtÜNKLáHBttZTOSITÓ PÉNZTAR, 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
A Közélelmezési Minister Ur 150000 917. sz. ren-

delete szerint Szeged sz. kir. város közönsége által 
800 waggon gabona és őrlemény felesleg lesz mulha-
iaflanul beszolgáltatandó, mihez képest személyes fe-
lelőség mellett fe'hatalmazást és utasítást nyertem arra, 
hogy ezen mennyiség hatósági igénybevételét (requi-
rálását) a legerélyesebb rendszabályok alkalmazása sőt 
kényszereszközök utján is biztosítsam. 

Ezekből folyólag tudomására hozom a város kö-
zönségének, hogy az országos ellátás biztosítása érde-
kében kiadott kormányrendelet végrehajtásaként a 
requirálást elrendeltem, s azt felelősségemből folyólag 
katonni segédlet igénybevételével ugv a termelőknél, 
mint a nem termelőknél a legnagyobb szigorúsággal 
végrehajtatom. 

Mielőtt azonban a végső kényszereszközök alkal-
mazásához nyúlni lennék kénytelen, a város polgársá-
gának közismert hazafias érzésére apellálok s felhivotn 
őket arra, hogv a nehéz időkben reám rótt kényszerű 
és terhes munkámban támogatásomra lenni, s buza, 
rozs, kétszeres, árpa, zab, tengeri, köles, valamint bab, 
borsó, lencse, lóbab, takarmányborsó s ezek őrlemé-
nyeiből a feleslegként jelentkező készleteiket az alább 
megjelölt teiephelyékre önszántukból s jólétekkel be-
szállítani szíveskedjenek, amidőn is az átadáskor a 
térítési árat nyomban megfogják kapni, mig a requirá-
lás során feltárt, s elrejtettként megállapított felesle-

gekért térifést nem nyernek, — ezek kérlelhetlenül ei 
fognak koboztatni. 

A gabonafélék beszállitandók : 
Alsótanyán: Kalmár-féle magtárba, 
Felsőtanyán: Bcnkő-féle magtárba, 
a város területén a Back-malomba, 
zab, kukorica, bab, s hüvelyesek a felsőtiszaparton 

lévő Zsótér-féle magtárba szállitandók. 
A liszt tetszés szerint ifj. Gottlieb Dávid Kossuth 

I.ajos-sugáruti kereskedőhöz, avagy Vermes Vilmos 
Feketesas utca 14. sz. kereskedő üzletébe szállitsntó. 

Szeged, 1917. december hó 25. 
8876 917, ké. 3z. 1 - 2 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

H a g y m a m a g . kara láb , k á p o s z t a , 
paradicsom, petrezselyem, kell, sárgarépa, 
vörös céklamagot, dughagymát, vajbabot és 
mindenféle kerti magvakat, foghagymát, 
mézet, cirokmagof, heremagot gledicsiát leg-
magasabb árban vesz, rézgálicot céklamagot 

ajánl 

Hoffmann János S 8
é &, 

Petőfi Sándor-sugánit 91. Telefon 134. 

Saeggd, szab, kar, város lakáshivatalától. 

Hirdetmény. 
A lakásínség enyhítése végett Szeged szab. kir. 

város lakáshivatala az Üres illetve nem lakott lakások 
összeírását rendelt el. Ennek következtében felhívja a 
háztulajdonosokat, ennek megbízottait, a bérléket s 
azokat, akikre neui lakott ház, illetve lakás gondozása 
van bízva, hogy az üresen álló és bútorozott, de nem 
lakott lakásokat, lakrészebet, (szobákat) üzlethelyisége-
ket, utca, házszám, emelet pontos megjelölésével s a 
lakás nagyságának s az eddig fizetett évi bérnek ki-
tüntetésével e lakáshivatalnál (Városi bérház II. eme-
let 4. sz.) 1918. évi január hó 18. napjáig írásban 
jelentsék be. 

A lakáshivatal közli egyben azt is, hogy a háztu-
lajdonos (házkezelő, gondnok) vagy bármely bérbeadó 
köteles az általa bérbeadható lakásnak, lakrésznek 
(szobának) vagy üzlethelyiségnek felmondás utján vagy 
más módon beálló megüresedését a fenti adatok köz-
lésével a lakáshivatalnak Írásban bejelenteni attól a 
naptól számított három napon belül, amikor a felmon-
dás vagy a megüresedést előidéző egyéb körülmény 
tudomására jutott. Hasonló módon jelentendő be a 
megüresedett bérhelyiség bérbeadása ts. Ha az első 
bejelentéstől számított tizennégy napon belül a helyi-
ség bérbeadása nem jelentetik he, abban ae esetben a 
helyiséget a lakáshivatal fogja bérbeadni. 

Bérelt helyiségbe csak a lakáshivatal által kiállí-
tott lakás-igazolvánnyal szabad beköltözni. Ily íafeáa-
igazoivány nélkül a bérbeadó nincs jogosítva a beköl-
tözést megengedni, Fuvarozási vállalatok 1f csak a 
lakás-igazolvány felmutatása mellett vállalhatnak 
el költözést. 

A bérbeadó ez fifes helyiség bérbeadását a báz 
ián kifüggesztendő hirdetménnyel köteles hirdetni. 

E célra kizárólag oly hirdetési űrlapot szabad basz-
nál ni, moly az évi bért is feltűnteti. 

E rendelkezések bármelyikének megszegése, vagy 
nem teljesitésa kihágás, melynek büntetése hat hóna-
pig terjedő elzárás és 20DD "koronáig kiszabható pénz* 
büntetés. 

Az üres illetve nem lakott helyiségeket a kkdshi-
vatal minden rendelkezésére álló eszközzel fogja nyo-
mozni. Elsősorban a2ok az üres Illetve nem lakett he-
lyiségek fognak alrekviráltatni, melyek a felhívás elle-
nére nem jelentettek bé. 

Szeged tzab. kir, város lakáshivaíala 1911. évi 
január bé első napján. 

Dettre János 
t. ügyész, elnök. 

ib. kir. vánn tanácsától. 

Hirdetmény. 
A «n. kir. Honvédelmi miniszter ur által 22137jelu. 

20-b.-1917. ég 25816/o!n. 20-b./1917. szám alatt kibo-
csátott körrendeletekre való hivatkozással fölhívom a 
város közönségét, miszerint a bejelentett fémtárgyakat 
Bruckner Testvérek, Mezey Mihály és társa, Ottovay 
Károly és Sebők Mihály vaakereskedő cégeknél, mint 
fémbeváitó helyeknél a miniszteri rendeletfel megálla-
pított térítési díjak ellenében f. évi január hó T-től 
Sl-ij* naponkint d. a. 8 -12. ég d. ü 3—5 óra kő-
zött! időben annál is inkább beszolgálgáltassák. mivel 
a beszolgáltatást elmulasztó fél ellen a kihágási eljá-
rás haladéktalanul medndittatni fog. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1918. január hó 
S-in t. a. 

Dr. Somogyi Sriveszter, 
polgármester. 

Versenytárgyalás! hirdetmény. 
Szeged Sz. kir. város részére 1918. év folyamán 

szükséges: 
1. Lakatos. 
II Asztalos és 
!íí. Szobafestő és mázoló munkáknak vállalati utón 

leendő biztosítása iránt: 
1918. évre január hó 9-ík napján délelőtt 10 órá-

kor a gazdasági I. tanácsi ügyosztályban (Városi bér-
ház, I. em.) tanácsi jóváhagyás fenntartása mellett zárt 
ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított s az 
I. alatti lakatos munkákra Népvszáz (400) korona 

II. a asztalos „ ötszáz (500) * 
III. „ szobafestő és mázoló munkákra Ötszáz (500) K. 
bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlati levelek és árlejtés 
napjának délelőtti 10 óráig a tanácsi iktató hivatalba 
(Városháza földszint) nyújtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánatpínzzel el nem látott, 
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe sem 
vétetnek. 

A vonatkozó vállalati feltételek és egység? árak a 
fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinhetők. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1918. január 
2-án t. ü. 
30045/917. tan. sz. 

Somogyi Szilveszter dr. 
1 —2 polgármester. 

m n m m m u m m l 
( s b o l a h e g e d Q k b e n , valamint a x ősz-

szes hangszerekben és alkatfészekbea 

Babos Sándor ^ T e q z T 
Iskola tífea — 8. Szolid árak. 

Nyomatott„Várnay4L.Lkönvnyomdájában, Szeged, Kárász- ufca_9i 
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