




A lsoű Intézetbe köz emberiség szerétéiből 
jogositva, felveendők lesznek piinden nemű, nem? 
zetű és vallásé betegek.

2. $♦

Minden beteg, ki félfogadást kiváu, tartozik 
magát az Intézeti Igazgatónál jelenteni, kitől 
felvételére nézve, egy engedélyi iratot a’ házi, 
vagy betegek ügyelőre széliét, kezéhez kap, 
mivel csak annak előmutatása által eszközöltethető 
a’ fentebbi felvétel; — egyébiránt megengedíetik, 
hogy rögtöni szerencsétlen esetekben a’ nélkül 
is, az illyeíén betegek, a’ házakból, utakból, és 
útzákból is azon Intézetbe bevétethesenek,

3. §•

Köteleztetik a’ szolgálatba álló és fizetés 
mellett a’ kórházba beveendő beteg, az ő uraságá
tól, — a’ legény és inás pedig mesterétől vagy 
Czéh Elöljáróitól egy irattal ellátva lenni, melly- 
ben valamint az ő félfogadása, égy az ápolási 
kölcségek fedezéséül szolgáló biztosíték érintve 
légyen.
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4- S-

Ingyeni ápolásra, és orvoslásra csak azon 
betegek számolhatnak, kik végső szegénységgel 
küszködvén, minden felsegéléstől elzárva vaunak 
nevezetesen;

a) A ’ városnak bel és kül lakosai, — kik vagyon
talan álapotjokat hatósági Bizonyítvány által 
elébb kimutatni képesek.

b) Megbetegedett szegény Utazók, se barátik
tól, sem pedig jótévőiktől valami segedel
met , vagy ápolást várhatók.

Míud a’ két esetben azonban, illy felvett be
tegek, azonnal orvosi vizsgálás alá kerülend- 
nek, váljon a’ korházi felvételre alkalmatosak é? 
vagy sem.

5. §.

A ’ korházba rendesen bevétetek, tartozaud 
keresztelő és vezeték nevét, korát, nötelen vagy 
házás álapotját, vallását és rangját a’ betegek 
Fő-Ügyelőnek bejelenteni, hogy ezen adatokat 
rendszerint feljegyezíetthesse.

Azon emberi barátok, jótévők, hatóságok 
vagy Czéliek, mellyek 800 pftból álló alapítványt



lettek, továbbá is betegeit gyógyítás végett a’ kór
házba beküldhetik még a’ betegek napjai éven át 
ISOik számot felül nem haladtak, ellenben minden 
napért 16 pkrokat fizetendnek,

7. S.

Hasonló irányba lesznek a’ 400 és 200 pfíos 
alapítványt tevők, vagy e’ helyett évenkint 12  
pftokat készpénzben fizetők, mivel ezek kissebb 
számú Czéhbeli egyedből állván, az ő alapít
ványaikra évnek lefolytál! járuló 90 és 45 beteges 
napjaikat minden kárpótlás nélkül használandjak, 
és e’ mellett a’ felesleges napokat még is 16 pkral 
fizetik.

8 . § .

Két száz pftnál alábbi Adományok, legyenek 
ezek azonnal letéve, vagy csak ettől évi kama
tok fizetve, nem lesznek tekintve mint alapítványok, 
de mint korházi létét javító ajánlatok. Illy nemes 
adóknak, mind az által neveik felebaráti szeretet 
örök emlékéül, igénytelen alapítók czime alatt az 
Intézeti jegyzőkönyvbe bejövendnek.

9. §.

Azon alapitó Urak . kik alapítványi Tőké
jüktől járuló kamatokat, csak egy évnek lefolyta
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után lefizetni elmulasztandják, ámbár ugyan ezek
nek behajtására az Intézet minden törvényszerű 
eszközökkel bírna, addig az alapítványaikra nézve 
betegeit a’ kórházba be nem küldhetik.

10. §.

Minden ide való lakosok, legyenek ezek 
privatusok, vagy Czéhek, a’ Korház részére 
alapítványt nem tevők, fizetnek a’ közönséges szo
bába ápolandó betegért naponta 20 pkrókát.

11. §•

Vagyonos idegenek, vagy környékből gyó
gyítás végett behozott vidékiek, szinte a’ közön
séges szobába mindennel ellátandók, az orvoslást 
és orvosi szereket oda értvén fizetendnek napon
kint 30 pkrokat; ollyanokért pedig kik községeik 
által éielmeztetnek 24 pp. krok fizetendők lesznek.

12. g.

Nagyobb tekintélyű idegen személyek, meg
betegedett Utazók de helybéliek is, ily helyhez- 
tetésbe lévők, hogy a’ Korházba jobb ápolást vá
modnak, elköíönözött szobába nekiek nyújtott tö
kéletes gondviselésért és orvoslásért, a’ napi bért 
1 pítal téli holnapokban pedig 1 fr. 12 kral. fizetni 
tartozandnak.
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13. §.

A ’ kórházba elhalt egyedeknél, a’ papi szer
tartásokat, minden vallási! érdemes lelki pásztorok 
fizetés nélkül eszközlendik, midőn

14. §.

Tulajdon vagy más kölcségein ápolandó be-* 
íeg elhal, a’ temetését ugyan az Intézet elrendeli, 
de azért felszámítandó költségeket az atyafiak, 
vagy gondviselők vissza téríteni kötelesek lesznek.

15. g.

Senkinek azon szabad akarat korlátozva nem 
lészeu, hogy a’ megszabott dijjakon felöl is , az 
intézeti köz javát nagyobb adománnyal előmozdít
hassa, vagy alapítványi tőkéitől járuló kamatjait 
szegény betegek ápolásául átengedhesse, melly 
annal nagyobb készséggel és köszönettel az In
tézet részéről elfogadtatik, mivel csak illy módón 
a’ vagyontalan betegek ingyeni ápolások megtör
ténhetek lesznek, midőn az alapitváuyozott ágyak 
az évnek lefolytén nem minden napon elfoglálva 
leendnek.

. Kelt Kassán Sepíember 9én 1852,




