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hogy nem egyéb mini • a munkásbiztositási 
törvényben elejétől végig meghúzódó azon; 
igyekezet, hogy az érdekeltek közül a világért 
ki ne húzhassa magát a törvényes kötelezett
ségek terhe alól. Ez az intenció hasonlít a 
nemzetközi béke fenntartásához szükséges 
állandó fegyverkezéshez, sőt -sok - tekintetben 
jnég fölül is mujja azt, mert nemcsak a pán
ié t viszi éi'fölsrőfölt járulék címén a_munka-- 
adónak, munkásnak, hanem hegyébe még ál
landóan és tűrhetetlen módon meg is zaklatja 
őket,, különösképpen pedig a munkaadót, akit 
a sok irka-firka, űrlap kiállítás, küldözgetés, 
megjelenés, idő- éS idegrabló munkája terhel.

Az előterjesztett határozati javaslatban azt 
ajánljuk tehát a m. kir. kormánynak, hogy 
vonja ki a törvényből, amit a bizalmatlanság 
gondolata kényszeritett abba és meg fogja 
látni, hogy olcsóbbá válik az eljárás és meg-
szünik a zaklatás.

Sokak előtt különösnek és keresztülvihe- 
tetlennek tűnhetik föl az a kívánság, hogy-az 
alkalmazott minden bejelentés nélkül biztosítva 
legyen az országos betegsegélyzö pénztárnál. 
Pedig ez nem különös és nem keresztülvihe- 
tetlen. Példa rá a magán-balesetbiztositó inté
zetek eljárása, amelyek sohasem voltak kiván-

zési intézmény kiadásainak legalább 30%-át 
képezi, holott erre szorosan véve semmi szük
ség nincsen, mert senki sem állíthatja, hogy 
pl. Kajászószentgyörgyön jobban sikerül egy 
operáció, lm a műtétet állónak a nevét Buda
pesten tudják. Minden iparosnak úgyis, be kell- 
jelenteni az alkalmazottját az iparhatósághoz ; 
(a kereskedőtől szinte meg fogják azt kivánni 
az uj ipartörvényben,) mi nehézség van tehát 
abban, hogy az iparhatóság hetenként kétszer, 
vagy többször jelentse a pénztárnál, hogy X. 
iparosnak a terhére kell írni bizonyos dátum
tól kezdve 4 korona napi munkabért?

A részletek megállapítása nekünk itt nem 
lehet célunk. De állítjuk, hogy az általunk 
megjelölt hiba megszüntetésével nagy meg
könnyebbülést lehet szerezni az ország munka
adóinak. Ajánljuk tehát javaslatunk elfogadását.

A győri ipartestülef elöljáróságának meg
bízásából :

Kuruc* József,
jegyző.

Zechmeister Kálmán .
elnök.

telte e bejelentések eszközlése. A munkás- 
biztositö pénztár igazgatósága méltányosnak^ 
tartja e hozzájárulást, elvben helyesli, de előbb 
a központ jóváhagyását kéri ki. Azután meg
kötik az egyezségi okmányt, '

TANÜGYI ROVAT.
Rovatvezető -. öveges Kálmán. ,-

Az újvárosi elemi iskoláról.
A róm. kath. egyházközség újvárosi elemi 

iskolái vannak napirenden. A sok iskolakerü
lőt, akik eddig mindig kikerülték az iskoláz
tatás kötelezettségét, végre sikerült az iskolá
zásra Tászoritáhn Így hirtelen fölszaporodott 
az újvárosi iskolában a tanulók létszáma.

Az egyházközség- új iskolaépületet nem 
rázhatván ki a kabátujjából — mind ezt so
kan nagyhangon követelik, — ideiglenesen
egy uj tanítói állás szervezésével segít a bajon. 

, „  . „ Ez azonban kisegítő intézkedés, s az egy-

alkalmazásban állott, az mindig bent volt eb
ben a2 átlagban;

A tag-nyilvántartás a munkásbetegsegély-

ról.-hogy miképen lehetne az újvárosi iskolák 
ügyét véglegesen rendezni oly formában,Jiogy_ 
az a helyi viszonyoknak legjobban megfeleljen.

A módot is megtalálták. E szerint a — 
Cigány-laposon — állítanak uj iskolát, nap
közi otthonnal összekötve, hogy a szegény 
sorsú gyermekek minden tekintetben megfelelő 
elbánásban részesüljenek.

Mindenesetre ez a legjobb, legmegfelelőbb 
megoldás.

Persze a katholikus iskolák ellenségei azt 
akarják, hogy a katholikus egyházközség rög
tön, varázshatalommal állítson iskolát. Mivel 
pedig ezt az egyházközség, — de az illető 
követelődző urak sem tehetik, egyedüli meg
oldásnak az állami iskola felállítását állítják a 
közönség elé, azzal a célzattal, hogy a katho
likus egyházközségen üssenek egyet.

A .közönség azonban tudja, hogy az állami 
iskola nem növekedik és terem mától hol
napra, mint a gomba, s azt is tudja, hogy az 
államLiskola sem adódik ingyért, szóval átlát

lntési díj és késedelmi kamat.
Molnár látván festő felpanaszolta az ipar

testület elöljáróságának ülésén, hogy a mun- 
kásbiztositó pénztár járúlékának fizetése újból 
súlyosabb lett. Eddig a beszedő szolgának 
fizették a dijakat, most semmi figyelmeztetést 
nem kapnak. Amint felhívást kézbesítenek már 
intési dijat számítanak föl, ha pedig 8 nap 
alatt az iparos be nem fizeti diját késedelmi 
kamattal is megrójják.

Zechmeister Kálmán elnök ezen úgy 
kíván segíteni, hogy a pénztár majd posta 
befizetési csekkeket bocsájt ki.

Paveszka György csizmadia eseteket em
lít, amikor a pénztár a jogos összegnél többet 
számított fel, sőt amikor a dijat már meg
fizették, mégis végrehajtást indítottak. — Zech
meister Kálmán ezt annak tulajdonítja, hogy 
minden képesítés nélküli egyének foglalják le a 
pénztári tisztviselői állásokat.

Üdvözlet Barbásnak.
Barabás Béla dr. országgyűlési képviselőt, 

amiért a munkásbiztositási törvény járulék- 
osztályozása ügyében sikeresen közbenjárt, 
üdvözölte a győri ipartestület. Barabás szives 
sorokban mondott köszönetét.

A z ipartestölet a bejelentésekért.
Az ipartestület a munkásbiztositó pénztár 

érdekében teljegitett bejelentésekért díjazást 
kért. Egy külön, munkaerő alkalmazását köve

a szitán és nem ül föl.
Jól teszi. A kath. egyházközség segit a 

hirtelen fölbukkant bajon és gondoskodik ala
pos megoldásról is.

Köszönet a csornai rendnek. A vallás és 
közoktatási miniszter a csornai premontrei 
kanonokrendnek a győrgyarmati róm. kath. 
iskola tanulói javára 6000 kor. tőkével tett 
alapítványáért köszönetét nyilvánította.

lön a tél. Jön, itt is van a szegény em
berek réme. A hideg nem válogat, mindenkit 
megsányargat. A kis szegénysorsu diákokat 
sem kíméli. Silány, gyenge ruhácskájukat át
járja s a kis diák dideregve szalad az utcán. 
A jótékonyság azonban kifog a mogorva tél
apón, s a didergő diákot meleg ruhával látja 
el. A győri áll. polg. fiúiskola kebelében lé
tesült „Segítő-Egyesület“ Koltay Alajos tanár 
elnöklése alatt folyó hó 5-én a következőkép 
nyújtott segélyt a szegénysorsu tanulóknak: 
18 tanuló téli ruhát, 15 tanuló téli kabátot, 12 
tanuló cipőt kapott.

Ember tanfelügyelő felolvasása. Ember Já
nos győri kir, tanfelügyelő ma vasárnap Buda
pesten az istenhegyi közmivelŐdési egyesület
ben felolvasást tart a népnek a tanulásról.

Áthelyezés. Kulizzéky Ernő kir. tanfel- 
ügyelőt — kit Győrből Székelyüdvarhelyre 
helyeztek át nemrég —  ismét áthelyezte a 
miniszter, ezúttal Miskolcra.

Halálozás. Ribacsáhakon hosszas szen
vedés után elhunyt Molnár Imre rk, kántor- 
tanító, ki 44 évig működött e rögös pályán. 
Ribacsanakon teljes 33 évig nevelte a népet 
hol *a legnagyobb szeretettel vették körűi, 
Temetése, az egész község és a vidéki úri 
közönség nagy részvéte mellett ment végbe, 

rözvegye és hét gyermeke gyászolja a meg- 
bpidogultat.

Gyermekbetegségek. Ballonyban és Rába- 
szentmihályon a kanyaró, illetve Vörheny 
járványos fellépte miatt az iskolákat bezárták.

Kinevezés Bánfalura és Bönyrétalapra. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Páar Mik
lós képesített gazdasági szaktanítót a bánfa
lusi községi jellegű önálló gazdasági ismétlő 
iakolához rendes gazdaságiszaktanítóváne- 
vezte ki.

A  miniszter Katona Vilma oki. 'tanítónőt 
a bőnyrétalapi áll. elemi népiskolához az 
Üresedésben levő tanitónői állásra kinevezte.

A deoember havi érettségi vizsgálatok. A  
december hó folyamán szokásos pót, illetve 
javító érettségi vizsgálatok ez iskola évben a 
győri állami főreáliskolában december 17-én, 
a győri főgimnáziumban pedig december l8-án 
tartatnak meg.

Iparosok ügyei.
Iparos nyugdíj intézmény.

— Rokkant is  nyugdíj intézmény. —

Lóránt József indítványt tett az ípartes- 
tttlet elöljárósági ülésén, hogy indítsanalT 
mozgalmat egy országos iparos nyugdíj in
tézmény létesítése iránt s e tárgyban terjesz- 
szenek indítványt az ipartestületek országos 
szövetségének nagygyűlése elé. E nyugdíj 
intézmény kötelező volna s az iparos szíve
sebben fizetné a kisebb járulékokat, ha ké
sőbb viszontszolgálatot látna.

Kuruoz József jegyző utal arra, hogy 
minden kongresszus követelte a nyugdíj 
intézmény felállítását. Az uj ipartörvény sem 
teszi kötelezővé, hanem az ipartestűletek ön
kéntes hatáskörébe utalja. Bajos megvalósí
tani, mert aránylag csekély az összeg, amit 
az iparosok már csak iparos idejük alatt fi
zetnek.

Dr. Szommer Ernő titkár felhívja a fi
gyelmet a munkás rokkant- és nyugdíj in
tézményre, mely teljesen pótolja Lóránt ter
vét. Heti 30—-40 fillér befizetéssel biztosit 
nyugdijat és rokkant segélyt. Be lehet irat
kozni ma vasárnap délután 8—6 óráig 
Pernitz Lajos ipartestületi vendéglőjében, 
ahol közelebbi felvilágosítások is nyerhetők.

A közös gépműhely építése.
Az ipartestületi közös gépműhely építke

zése az elmúlt hóban annyira előre haladt, 
hogy tető alá került,- A  hátfalevő munkála
tok az év végiig most már biztosan el fognak 
készülni. Újabban Szabó és Vigh fakereskedő 
cég, Grttnvald István asztalosmester, Simonyi 
Károly asztalosmester Stolla Antal asztalos- 
mester és Bergl Hugó lakatosmester ajánlot
tak föl a közös gépműhely részére ingyenes 
munkákat. f

A  falegyen ünnep alkalmából az ipar- 
testület elöljáróság 100 korona jutalmat osz
tott szét a munkások között. Áz építési költ
ségek fedezésére, mivel a nagy kölcsön még 
folyósítva nincs, az ipartestületi elnökség 
5500 £  kölcsönt vett föl a városi és megyéi 
takarékpénztárnál.


