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Tagértekezlet!
Szövetségünk f. évi október 5-én (csü

törtökön) este 7 órakor VII , Dohány- 
utca 74, I. em. 16. sz. a. helyiségében 
tagértekezletet tart.

tárgy:
í. Beszámoló a lefolytatott bérmoz

galmakról és a jövő teendők meg
beszélése.

2. Tagdíj-rendezés.
Az értekezleten Tobler János szak- 

szervezeti központi főtitkár vesz részt.
Az értekezlet tárgysorozatának nagy 

fontosságára való tekintettel, minél na
gyobb számban való részvételt kér

a vezetőség.

Fürdősök tagértekezlete.
F. évi október 8-án (vasárnap) d. u. 

fél 5 órakor VII., Dohány-u. 74, I. em. 
16. sz. a., saját helyiségében a fürdősök 
Egyesülete

tagérlekezletet
tart, melyre minden egyes tagtárs és 
tagtársnő feltétlen megjelenését elvárjuk.

Tárgy:
A bérkérdés megbeszélése és a tag

díj-rendezés. A vezetőség.

Bérmozgalom és szak
szervezeti tagdijak.

Irta: Tobler János.

„Mi köze e kettőnek egymáshoz?" 
kérdi majd sok olvasó testvér. Bizony 
nagyon sok. Mert a bérmozgalmak na
gyon sok tekintetben függnek a tagdijak 
magasságától, különösen akkor, ha a 
bérmozgaloin legerősebb fegyveréhez, 
a sztrájkhoz kell nyúlni, többször rámutat
tunk már lapunkban, hogy a szervezetek 
hátgei incét a jó pénztári viszonyok képe
zik. Nem kedvező pénztári viszonyok a 
szervezet ütőerejét gyengítik, sokszor 
pedig teljesen lehetetlenné, harcképte
lenné teszik. Bérmozgalmainknál tehát 
nemcsak a taglétszám, hanem nem utolsó 
sorban a pénztári helyzet játszik súlyos 
szerepet. A munkaadók ezt a momentu
mot jól tudják értékelni nemcsak saját, 
hanem a munkások szakszervezeteinél is, 
amit viszont a legtöbb munkásnál nem 
lehetne mondani. Mert ha elég józan 
érzék volna a munkásságnál e kérdésben, 
nem tárgyalnának a tagdiiak emelése 
körül oly sokat, mint jelenleg Azt gon
dolja sok munkás, hogy ő tudja Isten 
milyen ügyes dolgot végez, ha csekély 
tagjárulékot fizet s nagy lármát csap az 
emelési kísérlet ellen. Teljes rövidlátás.

Egy órabér mai minimális összege 
legyen a heti tagdíj s legalább 500 ko
rona legyen minden tag után a vagyon a 
központi pénztárnál Szervezeteink saj
nos. ettől messze, sokan nagyon is távol 
állanak. A munkaadók, a tőkések ismerik 
ezeket a gyönge oldalakat s aszerint 
rendezkednek. Evvel magyarázandó a 
sokszori csekély megértés a tőkések 
részéről bérmozgalmak idején.

Sztrájk sok esetben vág az ő kapita
lista számításukkal, meit a szakszerveze
tek pénztárát kiüríti s a tőke által irányitól} 
későbbi eseteknél a szakszervezet pénz
telen, harcképtelen. Ugyanez áll kizárá
soknál is.

Ha a szakszervezetek pénzbelileg 
erősek, a munkaadók nagyon meggon
dolják a harc végletekig való vitelét. 
Ilyenkor a tőke nem szereti a harcot s a 
munkások követeléseivel szemben több 
megértést mutat, ami viszont a munká
sok előnyére van, mert a harc áldoza
taitól óvta meg őket Minden sztrájk 
bérveszteséget lelent, amely annál súlyo
sabb, mennél nagyobb a bér és mennél 
tovább tart a sztiájk Ilyen körülmények 
között a munkaalkalom elvesztését is 
jelenti. Ha a cél tehát áldozat nélkül 
is elérhető, mindenkor nyereséget jelent 
ránk nézve. A drágaság, a szaklapok, a 
titkárságok fenntartása s ha nem csal 
minden, a lövő hatalmas bérharcai szak- 
szervezeti mozgalmunkra súlyos felada
tot rónak, melyek azonban tetemes pénz
összegeket kívánnak, melyekről kellő 
időben kell gondoskodni.

A téves takarékoskodás ez esetben a 
munkásság kárára záródna.

A tagdíjemeléseknek a munkabér
emeléssel egyenlő lépésben kell halad
ni. beltétlenül rögtön mindenütt az egy 
órabér tagdíjnak való bevezetése szük
séges az egész vonalon. A jövőre nézve 
a legegyszerűbb az órabér emelésével 
aránylagosan rögtön a tagdijat is emelni. 
Például: ha az órabár 5 koronával emel
tetik, úgy a heti tagdíj is 3 koronával 
emelkedjen. Ez végeredményben csekély 
áldozata a szakszervezeteknek. Hiszen a 
szakszervezet révén a tag e példánál 48 
munkaóra után 144 koronával kap töb
bet s ebből ne telne három korona? 
Hisz még mindig 141-et köszönhet a szer
vezetnek.

Ezt feltétlenül be kell hozni mindenütt, 
ha az előbb említett viszonyokat nem 
kívánjuk

Egyike a legfontosabb feladatoknak tag
jaink, elnökeink s bizalmiférfiaink számára, 
hogy komolyan a megpendített prob
lémával foglalkozzanak Legyünk vele 
tisztában, hogy bórmozgalom és tagdíj 
legközelebbi viszonyban állnak. Aki 
kedvező munka- és bérviszonyokat kí
ván, elsősorban a szükséges alapok 
teremtésén kell hogy segítsen.

T. TAGJAINK FIGYELMÉBE!
Értesítjük tagjainkat, hogy a beállott 

nagy drágaság, mely a szövetségünket 
sem kiméíte meg, szövetségünk vezető
ségét, választmányát arra indította, hogy 
f éviokt. 1-től a tagdíjakat havi 40K -ra 
emeljük, a beiratási dijat 20 K.-ra 
A tagdíj fejében minden tag havonként 
a szaklapot is megkapja, minden külön 
ellenszolgáltatás nélkül. Midőn t. tagjain
kat a tagdíjemelésről értesítjük, remél
jük, hogy saját és az összesség érdekében 
e csekély áldozattól sem fog elzárkózni. 
Ügyünk érdeke áldozatot követel, hoz
zuk meg. A vezetőség.

Műit, jelen, jövő.
Az elmúlt számban röviden foglaltam 

össze, hogy milyen viszonyok között él
tek a fürdősök.

A négy és féléves világháború, az őszi 
rózsás forradalom és az azt követő még 
szomorúbb kommunizmus ufán egy min
den életerejétől megfosztott, teljesen meg
csonkított Magyarország maradt meg, 
melyben ma élünk.

Ha minden dolgozó keresztény magyar 
munkást e rettenetes, gyalázatos meg
csonkítás mélyen sújtott, mégis azt mond
hatjuk, hogy bennünket fiirdősöket sújtott 
a legiobban. Az elrabolt területeinkkel 
egy időben rabolták el tőlünk fürdősök- 
től kenyerünknek nagyobbik részét. Ha
zánk legszebb és leghíresebb Fürdő
helyeit tudjuk azokon a területeken, a 
melyek most idegen megszállás alatt 
állanak. Hogy ezek után mily silány a 
fürdősök jelen helyzete, nem is kell le
írnom.

Egynéhány vidéki fürdőn kívül, csak a 
fővárosi fürdőink, szanatóriumaink és viz- 
gyógyintézeteink maradtak meg, melyek
ben a fürdősöknek és fürdősnőknek el 
kellene helyezkedniök, hogy a minden
napi kenyerüket biztosítani tudják.

E csonka kis területre szorult sok ezer 
fürdős és fürdősnő. Megszállott terüle
teinken nem tudunk elhelyezkedni, mert 
mint magyarokat nem turnék meg ben
nünket. Idényfürdőinkben, sajnos ma is 
sok helyen, régi jó! kiképzett lürdőseink 
és fürdősnőink helyeit, teljesen tudatlan, 
szakavatatlan egyéneket alkalmaznak, mi 
közegészségügyünk nagy hátrányára van. 
Tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben a 
fürdősnek vagy fürdősnőnek orvosi uta
sítás szerint kell egy beteget lekezelni. 
Azok, kik sem elméleti, sem gyakorlati 
fanfolyamot soha nem hallgattak, akik 
nincsenek tisztában az emberi szervezet
tel, tudjuk hogy mily káros munkát vé
gezhetnek az orvos által előirt utasítás 
elvégzésénél. Vannak fürdőink, hol nincs 
orvos és csak a kezelendő kívánságára 
végez a fürdős vagy fürdősnő egy-egy 
lekezelést, ily esetben, ha a fürdősnek 
vagy fürdősnőnek nincs kellő képzett
sége és gyakorlata, súlyos következmé
nyei is lehetnek, sőt a múltban akárhány 
ily eset elő is fordult Ki ennek az oka ? 
A fürdős? Nem. Első sorban az illetékes 
hatóságok, kik a közegészségügyet van
nak hivatva lelkiismeretesen szolgálni. 
A közegészségügynek mindenek felett 
kellene állania és sajnos azt látjuk, hogy 
a nyersanyaggal dolgozó munkások 
szakképesítését az élő anyaggal, az em
beri szervvel dolgozó munkások elé he
lyezik. Oly sokan vagyunk élő emberek 
e csonka országban, hogy az emberi 
életet kevesebbre becsülik a nyers vas
nál, fánál, kőnél stb., mert a beteg em
beriség talpiaállitásához jó minden szak
tudás nélküli személyzet.

Látjuk és hallunk ma is orról, hogy 
egyes emberek és szanatóriumok egész 
tömegét képezik ki hat-nyolc hetes idő
tartammal a fürdősöket, fürdősnőket. Az 
ily tömeggyártás jó lehet üzleti szem
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pontból, azonban egészségügyi szempont
ból bírálva semmi esetre sem üdvös. Hogy 
az emberi szervezetet teljesen megismer
jük és gyakorlatilag hasznos munkát is 
tudjunk végezni, ehhez legalább is egy 
évi elméleti és gyakorlati tanfolyam hall
gatása szükséges.

A magam részéről nem ismerek na
gyobb értéket az országban, mint az 
emberi életet, mely az állam lüktető ere
jét képezi. Azért kérdem, hol a hatóság, 
hol a kormány és hol van különösen a 
magas orvosi kar, a melynek egyik se
gítő karja a fürdős az emberi gyógyítás
nál. Nincs szavuk az ellen, hogy e pá
lyán sok százan teljesen szakképzetlenül 
teljesítenek szolgálatot és sok esetben 
az orvos hosszú, fáradtságos, szép ered
ménnyel járó munkáját, egy rossz keze
léssel, tudatlanságával tönkre teszi, sőt 
súlyos következményeket is idéz elő.

Mi fürdősök, már a múltban is han
goztattuk, hogy a fürdős-szakmát képe
sítéshez kell kötni és mert meghallga
tásra nem találtunk, a jelenben is azt 
tesszük. És azt kell tennünk mindaddig, 
mig meghallgatásra nem találunk. Mi is 
hibásak vagyunk, hogy még nem va
gyunk képesítéshez kötve. A múltban 
nem volt elég kitartásunk. Nem értettük 
meg egymást, nem gondoltunk arra, 
hogy rossz idők is jöhetnek, mint a mi
lyen a mostani. Szervezeti életet nem 
éltünk, komoly értelemben. A komolyabb 
része a fürdősöknek nem egyszer próbál
kozott ezt megalapozni, azonban ez csak
nem minden esetben kicsinyeskedések, 
vagy egyes sikertelenségnek az. alapján 
megbomlott. Nem tudottá szervezeti élet. 
az összetartásban rejlő eszme, oly erőssé 
megérni, hogy annak áldásos hatásait a 
fürdősök kamatoztatni is tudnák. Nem 
volt meg a kellő áldozatkészség és meg
értés, mely ma e szomorú időkben érez
teti hatását. Ha bűnös mulasztást követ
tünk el a múltban, okulnunk kell a jelen
ben és dolgoznunk kell a jövőért. Hogy 
mi a teendőnk a jövőben, azzal a leg
közelebbi számban fogok foglalkozni.

Décsi János, fürdős.

Jegyezzünk minden hónapban legalább 
egy „Otthon" részvényt, melynek óra 
30 K. — Saját ügyünk érdekében áldoz
zunk 30 K.-át az „Otthon" részére, mely 
mindenkinek megtakarított tőkét jelent.

TÁRCA.
Testvérek.

Gyermekkoromban keresztatyárn egy
szer kivitt a szőlőjébe. Útközben, a 
királyhalmi tanyák között valami lényeges 
hiba történt a kocsi körül, kiesett az 
egyik kerékszög, vagy ilyesmi. Igaz, 
hogy az ilyen eshetőségekre mindig 
készen kell a jó gazdának lenni; kötél
nek, kerékszögnek sohasem szabad 
hiányozni az ülésládából. De hát 
Napóleonnal is megtörtént, hogy hiány
zott az egyik sarkantyúja. És többnyire 
csak akkor jut az. ember eszébe, hogy 
ez is hiányzik, meg az is otthon maradt, 
mikor a sárgák már a városon kívül 
poroszkálnak, s öregasszony jön az úton 
szemközt, vagy nyúl iramlik azon keresz
tül, üsse meg a ragya.

Nem messze az úttól, egy vihartól 
félrepofozott tetejű tanyaház tarkálott 
felénk. Lehullott vakolata alól ki-ki 
sárgálott a vályogfal, mint koldus rongy- 
meze alól a mezítelen test Olyan állapot
ban volt, hogy a tűzbiztositó „vigéc" is 
elkerülte volna. Mohos teteje is csak 
irgalomból volt rajta, mint részeg ember 
fején a kalap Csendesség honolt körülötte, 
egyedül kútgémjének nyikorgása hallat
szott néha és felette a magasban, mint 
egy sírhalom felett, hangosan trillázott 
a mezei pacsirta. Árnyékában egy meg
lett korú gatyás magyar pöfékelt nagy 
lelki nyugalommal és szótlanul szemlélte 
foglalatoskodásunkat a „hiba" körül. 
Galambősz, hosszú haja válláig ért, s

ö lik  egym ást!
Az egyik csoport képviselte az elmé

leti rendszert. A fejébe vette Marx-ot és 
hadat üzent annak az. államrendnek, amely 
a maga módja szerint mégis csak fenn
tartott egy államot, amely, leszámítva 
egy és más hibáit: kenyeret, nyugalmat 
biztosított úgy polgárainak, mint munká
sainak. A háború a maga kegyetlen 
hosszúságával alkalmat adott arra, hogy 
a népeken mindenki kipróbálja a maga 
szörnyelmeszüleményeit és teóriáját. Elő- 
bujtak a Marxisták, mensevikiek, szociál- 
forradaimárok, bo'.sevikiek, kommunisták 
és a világmegváltók összes fajtái. Az 
orosz népet, a félvilágot kitevő Orosz
országot előbb beteggé tették, aztán a 
műtőasztalra téve, kuruzslók gyilkolják 
a maguk bájitaljaikkal és kotyvaszté- 
kaikkal Az elméleti szocializmus Marx 
megszülte a gyakorlatban a bolsevizmust. 
A mérsékeltek’, a szociálforradalmárok, 
az áldozattal, a régi államrenddel -  las- 

I san akartak végezni. Azt gondolják, hogy 
az évtizedek sorvasztó munkája — amit 
ők természetes fejlődésnek neveznek — 
meg fogja őrölni a régi intézményeket 
és majd akkor, 20—50 vagy 100 év múlva 
magától fog — mint az érett alma a fáról 
— az ölükbe pottyanni Marxnak boldog 
paradicsoma. — A Marxisták gyermeke: 
a bolsevizmus nem várta meg a 100 éves 
terhességi időt, hanem -  mint a tolvajnak, 
mikor kínálkozik a kedvező alkalom — 
most vagy soha. A hatalom, a fegyver 
a kezébe került és nosza rajta, amit Marx 
feje kigondolt a világ munkásainak a 
számára, hogy agyonboldogitsa vele, az 
elméletet ráhúzták az orosz nép fejére. 
Ha belepusztul, akkor se törődnek vele, 
fő az, hogy Marx igazságai győzedelmes
kedjenek.

Oroszország a médium. A szocializmus 
itt üli a diadal torát. Nincs elzárva a 
világ elől. Onnan három forrásból vannak 
pozitív értesüléseink.

Először a bolsevista poklokat át
szenvedő véreink, hazatéri hadifoglyaink 
hiteles beszámolóiból nyerünk képet az 

; ottani állapotokról. Nincs város, alig van 
| falu, ahol eleven hírmondója ne volna
i az orosz pokolnak.

Másodszor Gorkij, az orosz iró, aki 
j maga is főnépbiztosa volt az orosz szov

jetnek, most külföldről üzenget haza, hogy 
az. Istenért ne végezzenek ki minden

nagyon is meglátszott rajta, hogy nem 
tegnap ette meg a kenyerének javát, j 
nagyon is reá szolgált arra a nyugalomra, 
amelyet szemmelláthatólag élvezett.

— Adjon Isten 1 szólította meg bizal
masan keresztatyárn.

— Eogadj Isten, válaszolt az öreg a 
tanyai magyar ismeretes közömbösségé
vel (mikor kapufos embert lát) és anélkül 
hogy felemelkedett volna a helyéről, to
vább szívta csutoráját.

— Egy kis hiba van a kerék körül — 
folytatta keresztatyárn — egy nagyocska 
szögre, vagy ékre lenne szükségem, úgy 
jó szóra kölcsönképen, vagy meg is 
fizetném, ha . . .

— Úgy?! — mondotta az öreg felsé
ges nyugalommal, miközben füstölgő 
pipáját a kezébe vette, nehogy kiessen 
a fogai közül amig beszél — szö-ög?... 
nem igön szokott minálunk ilyesmi kínál
kozni, de azé’ mögnézöm, hátha . . .

Ezután feltópászkodott ülőhelyéről s 
befordult a hajlékába. Rövid idő múlva 
visszatért egy kerékszöggel.

— Próbájja mög az úr, ha jó lösz!...
Nagyon is jó volt. Kereszatyám egy 

marék dohánnyal honorálta az aggastyán 
szívességét, akit láthatólag derültebb 
hangulatra vidított a csekély adomány.

— Jó színben van kigyelmed — mon
dotta neki midőn zacskójába rázta a 
dohányt — ugyan milyen idős lehet már ?

— Hat, — felelt az öreg szemhunyor- 
gatva.

— Hat? — Kérdezte keresztatyárn, 
— hogy értsem ezt bátyám?

ianult embert, mert akkor sírjából soha 
sem fog feltámadni Oroszország. Amikor 
az éhínség 25—30 millió szegény muzsikot 
fenyeget, akkor maga a szovjet nyugat 
feié fordulva, egykori háborús szövetsé
geseihez, no meg az egész világhoz fordul 
segilségérl. Az éhező millió gyermekek 
hangján siránkozik kenyérért, orvos- 
szerekért. Amikor pedig az adományok 
megérkeznek, akkor azon röhögő vörös
katonák osztozkodnak, az éhínség vastag 
rendre kaszálja a bolsevizmus áldozatait.

Harmadszor szociáldemokrata expedí
ciók jelentései állapítják meg az orosz 
szörnyűségeket. Az apa jelenti, hogy 
bizony gyermeke rossz utón jár. Vérten
ger ömlik a nyomán és fekete romok 
jelzik daidalutját.

Most mór odajutottak, hogy a Ill-ik 
moszkvai ínternacionálé hívei a 11-ik 
internacionálé Marxistáit, akik ott szociál- 
forradalmár néven vezették be a mai 
állapotokat — nemcsak börtönre vetik, 
hanem az akasztóiétól sem kímélik 
meg őket.

A legutóbbi akasztófaszállitmány ér
dekében a 11-ik internacionálé hívei 
interveniáltak Lenin—Trockijéknál. — Az 
amsterdamiak azt követelték, hogy a 
szociálforradalmárok pőrének tárgyalá
sánál, amely a moszkvai kommunista 
bíróság előtt folyik, a szociáldemokraták 
leghíresebb vezérférfiai tölthessék be a 
védői szerepet. Ez az egyezség meg is 
köttetett, azonban a legfényesebb elvtársi 
beszéd sé mentette meg a szociálforra- 
dalmár elvtársakat a bolsevisták kötelétől.

Íme a végeredmény. A Marxizmus 
megszülte a bolsevizmust. Ez most fel
falja világrahozóját. Ez az, amikor a 
saját bűnében pusztul el egy rendszer, 
amelynek követői nem a kulturemberek 
közül kerülnek ki. hanem az emberi 
fenevadakból Ennek egyeteme a börtön, 
az internálótábor, katedrája az akasztó
fa és eme tudomány eme fán érleli meg 
a virágait.

Oroszország értelmiségét világgá ül
dözték és lemészárolták a szociálforradal
márok. Most őket öleli magához a 
bolseviki majomszeretet, amely addig 
szorítja magához, amig szusz van benne, 
aztán nem veszélyes többé rá nézve, szé
pen elteszi a föld alá, vagy kidobja a 
mezőre a dögkeselyűk lakmározására. 
Oroszországban most a varjú a varjúnak 
is kiássa a szemét. (A AT

— Csak úgy, hogy száz éves koromig, 
i amig magam kerestem mög a mindön- 

napi könyeremet, számitotfám magamat 
embörnek. Amióta pedig kegyelöm- 
könyérön vagyok, gyeröknek számítom 
magam, mert nem dógozok; ennek pedig 
hat esztendeje.

— Még mindig nem vagyok tisztában 
vele. . .

— Ej, de nehezen érti mög! . . . hát 
úgy áll a dolog, hogy én most százhat 
éves vagyok, de százéves korom úta 
a város viseli a gondomat és én azúfa 
számitom az esztendőket. . .

— Istenem, be szép kori — vágott 
közbe keresztatyárn — és mindig ilyen 
egészséges volt?

— Az igazat mögvalva, még nem 
tudom mi a medecina, se az orvos.

— Ilyen nagy kort elérni, hisz ez egy 
valóságos csoda a mai világban! . . . 
mivel élt?

— Hja bizony sorja van ám ennek is 
— mondotta- nagy fölénnyel és eltűnődve 
önönmagán, talán arról gondo.kozva, 
hogy őt a halál szándékosan hagyta 
ennyi ideig a földön, mint valami érde
kes könyvet, amelyet sohasem un meg 
az ember olvasni. — Én sohasem öttem 
forró ételt, sem túlzsirosat, sem túlerőset, 
mint juhászos embör többnyire tejes 
dolgokkal éltem és ami legfőbb, életem
ben sohasem voltam részeg, utálom az 
italt.

— Ez a magyarázata tehát: tejjel, 
vajjal élni és alkoholt sohasem inni, 
hogy nagy kort érjünk ej.
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Milyen a  bánásm ód és a  kereseti 
viszony a közkórházakban.
Szövetségünk több ízben tett lépése

ket a főváros tanácsánál, hogy a fővárosi 
közkórházak alkalmazottainak fizetését 
rendezzék, lia visszapillantást vetünk 
az elmúlt évekre, azt látjuk, hogy az 
alkalmazottak fizetésében több ízben 
történt rendezés. Azonban ezen fizetés
rendezések mindannyiszor alul maradtak 
a létminimumot megkövetelő feltételek
nél.

Szövetségünk f. évi augusztus 11-én 
kiildöttségileg járt dr. Sipőcz Jenő h. fő
polgármesternél és memorandumot nyúj
tott át, melyben ©gy státus szerinti 
fizetésrendezést, véglegesítést, a főápoló
nők (intéző nővérek) hatáskörének kiter
jesztését, a betegápolásnak képesítéshez 
kötését és sok más fontos ügynek sürgős 
rendezését kértük. Nem tagadhatjuk el, 
a fizetések tekintetében történtek javítá
sok, azonban nem oly mértékben, mint 
azt szövetségünk kérte, pedig a fizetés- 
rendezési igényeink a mai viszonyok mel
lett a legszerényebbek voltak.

Ha egy osztályos ápolónő, madám, 
vagy műtősnő havi fizetését vesszük, 
mert itt találjuk meg a legmagasabb fize
tést, úgy a következő számokat kapjuk: 
havi készpénzfizetés 9í<0 (kilencszáz) K, 
ha kintlakó havi 200 (kettőszáz) K lak
bér. Ezen összeghez számítandó az 1921 
— 22. évi költségvetésben előirányzott 
2000 (keltőezer) K élelmezési járandóság, 
végösszegben havi összfizetése 3100 (há- 
romezeregyszáz) K-t tesz ki. Hogy ezen 
összegből mennyi esik egy órára, meg
kapjuk a tiszta képet, ha napi tizenkeltő 
órát veszünk alapul, mely egy 30 napos 
hónapban 360 órai munkaidőnek felel 
meg. evvel elosztjuk a 3100 K-t. Egy napi 
keresete 103 K 34 fillér. Egy órára esik 
ö K 61 fillér*

Meg kell azonban emlékeznem arról, 
hogy egy segédápolónőnek, segédmun
kásnak stb. alkalmazottnak az órabére, 
beleértve az ‘élelmezést es lakást nem 
haladja meg a 7 K ö0 fillért sem.

Van azonban a kórházi alkalmazottak
nál egy csoport, a konyhaszemélvzeti 
csoport, amelynek a fizetése felülhaladja 
az általunk itt feltüntetett fizetéseket. Ezt 
nem azért irom, mintha azoknak a fizetése

—En is úgy vélöm — válaszolt pipáját 
szipákolva az öreg.

— És van-e valakije?— kérdezte még 
tőle keresztatyám, akit igen érdekeltek 
az ilyen rendkívüli esetek.

— Van még egy haszontalan bátyám, 
— felelte nagy flegmával, mintha a leg
egyszerűbb dologról lett volna szó.

— Ne mondja!? . . . Még a bátyja is 
él kigyelmednek ? .. Hát az hány éves ?

— Négy esztendővel öregebb mint 
én.

— Persze ő is úgy élt mint maga, 
nem ivott soha? . . .

— Nem az ördögöt! — magyarázott 
a vén Mathuzsálem, — számadó volt, 
megette a legkövérebb húst, mint a 
farkas nyersen, ritka volt az a nap, 
hogy le nem itta magát a sárga fődig, 
mostan is kótyagosan döglik odebent 
a kamrában. . .

— Isién éltesse mind a kettőjüket 
még sokáig! — válaszolt keresztatyám
és megrázta az öreg jobbját, búcsút vett 
tőle.

— Tudod-e keresztfiam mi a tanulság 
e két testvér életmódjáról ? — kérdezte 
tőlem keresztatyám, mikor már elhelyez
kedtünk a kocsiban.

— Nem, feleltem kurtán, mivel nem 
is tudtam.

— Az, hogy az emberi élet fonalát 
nem földi tudomány fonja.

A két testvér sírban fekszik már azóta, 
sírban az én keresztatyám, oda jutok 
ón is nemsokára. Dinyér István.

túlhaladta volna a megengedett határokat, 
csak az a jellemző a dologban, hogy a 
konyhai személyzet munkáját többre 
értékelik, mint a betegápolással járó 
munkát.

Ha ezen alacsony fizetésekhez még 
az ápolónőkkel szemben tanúsított bánás
módot és a havi kettőezer korona elő
irányzott élelmiváltságból előállított élel
mezést vesszük, nem is csodálkozhatunk 
azon, hogy a főváros közkórházaiban 
állandó az ápolónőhiány és az elégedet
lenség.

Szabó Sándor dr. tiszti főorvos a 
legutóbb is nyilatkozott a közkórházak 
ápolónői karának a megbízhatatlanságá
ról, azonban az igazi okokra sohasem 
tér rá. Nem tartjuk igazságos dolognak, 
hogy csak egyoldalulag ítélnek el hibá
kat. A bajokat megszüntetni, azokat 
kiküszöbölni olyan rendszerrel, mint ami
lyennel a legtöbb kórházban akarják, 
nem lehet.

Hogy miként bánnak az ápolónőkkel 
a közkórházakban, jellemzésül Írunk le 
néhány esetet, hogy dr. Szabó Sándor 
tiszti főorvos ur és a közkórházak igaz
gató főorvosai, ha nem tudnának ezekről, 
ez utón szerezzenek tudomást és e téren 
is tegyenek lépéseket, hogy az mielőbb 
megszűnjék.

A Dologkórházba bejár Biftner orvos- 
tanhallgató, ki az ápolónőkkel a leg
gorombábban viselkedik. Az ápolónőket 
igy szóllitja még : „maga ápolónő, vegye 
tudomásul, hogy az ápolónőnek az orvos 
kérdésére nincs más szava, mint igen, 
vagy nem Ha másképen felel, ki lesz 
rúgva, ki lesz dobva" Akadt önérzetes 
ápolónő, ki ujjonnan lépett be a kórház 
szolgálatába,és a leltár átvétele alkal
mával ezen szívélyes fogadásra megfor- 
dull és a leendő „doktor urai" magára 
hagyta. Úgy érezzük, hogy az ápolónő 
nem követett el vétséget, amidőn ily 
módon vett elégtételt magának.

A Zila-kórházban Kreskó Mária intéző 
nővér üldözi el a két és öt év óta ott 
szolgálatot teljesítő ápolónőket. Legutóbb 
Winkler Gézáné ápolónőt, ki másfél éve 
és Urbán Irén ápolónőt, ki két és fél év 
óta volt a kórházban alkalmazva, csak 
azért, mert a szabad idejükben, a kór
ház által előirt időn túl kimaradtak. Az 
az ápolónő, ki napi tizenkét órai szol
gálatot teljesít és a munkahelyén kifo
gástalanul végzi el a munkáját — mert 
a kórházban eltöltött szolgálati ideje azt 
bizonyítja — szabadidejének felhasz
nálásában is korlátozva van. Bizonysá
got szereztünk arról, hogy Winklerné a 
gyermekénél tartózkodott, Urbán Irén 
pedig az édesanyját és nővérét láto
gatta meg. A kórházba azért nem tértek 
vissza, mert aznap este a szakadó eső 
korlátozta őket. Szomorú az esetben az, 
hogy Urbán Irén ápolónőre a kórházból 
való elbocsájtása oly érzékenyen hatott, 
hogy öngyilkossági kísérletet követett el 
és a kórházban kezelés alatt áll. Még 
sok ehhez hasonló elbocsájtásokról Írhat
nánk, azonban reméljük, hogy ezek is elég 
indokolttá teszik a sürgős intézkedések 

folyamatba helyezését. Kérjük az intéző 
köröktől a személyes szabadság ily fajta 
korlátozásának megszüntetését. Szüksé
gesnek tartjuk a kórházakban a szigorú 
fegyelem fenntartását, azonban vannak 
más rendszabályok. Ha vannak megbíz
hatatlan alkalmazottak -  amit mi sem 
vonunk kétségbe — ismételten kérjük, 
hogy az általunk legutóbb is benyújtott 
memorandumunknak azon pontját, mely 
az ápolónői karnak 1914. évre vissza
menő revízióját sürgeti, érvényésitsék. 
Aki nem e pályára való ellávolitandó, 
megszüntetendő a cselédelhelyezö inté
zetekből és az utcáról jelentkezők fel
vétele. Szigorú megvizsgálását kívánjuk 
az erkölcsi megbízhatóságának, ráter
mettségének, kellő intelligenciának és 
megszüntetését követeljük a protek
ciónak. Azok részére, kik ezen in
tézkedés foganatosítása után megma
radnak, mint ápolónőknek az őket meg

illető tiszteletet és bánásmódot, valamint 
a megélhetési legalába is oly módon 
óhajtjuk biztosítani, mint az az állami 
intézeteknél van.

Ha ez megtörténik, nem lesz szüksége 
dr. Szabó tiszti főorvos urnák állandó 
nyilatkozatokat a lapokban közzétenni, 
sőt még rendi ápolónőkről sem kellene 
annyit irni, mert volna és van ma is 
annyi világi ápolónőnk, kik hivatásukat 
becsületesen és lelkiismeretesen be
töltik.

A hágai nemzetközi 
döntőbíróság a  keresztény szak - 

szervezeteknek  adott igazat.
A hágai nemzetközi döntőbiróság most 

foglalkozott a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
megkeresése folytán Serrarens József, a Ke
resztényszocialista Munkásinternacionále köz
ponti főtitkárának ügyével. A Nemzetközi 
Munkaügyi hivatalba ugyanis szervezeti sza
bályok értelmében minden állam négy ki
küldőket delegálhat, akik közül kettőt az 
illető állam kormánya, egyet a munkaadó 
és egyet a munkások jelölhétnek ki. A szer
vezeti szabályok értelmében a számottevő 
munkaadó és munkásszei rezetekkel való 
megegyezés alapján küldhetik ki a kormá
nyok a munkások és munkaadók egy-egy 
megbízottját.

Az. 1921 őszén Genfben tartott 2-ik nemzet
közi munkaügyi kongresszuson nézeteltérés 
támadt a hollandi kiküldötteket illetőleg. A 
vörös kiküldöttek hatalmi kérdést csináltak 
az ő jelenlétéből és nem akartak együtt tár
gyalni vele Hollandia ugyanis munkáskikül
döttként Serrarens Józsefet delegálta a kon
gresszusra azon az alapon, hogy a szövetkezett 
katholikus és keresztény munkás szakszer
vezeteknek együttvéve több tagjuk van 
Hollandiában, mint a szociáldemokrata 
szakszerve.eteknek. A kérdést a genfi kon
gresszus a hágai nemzetközi döntőbíróság 
elé utalta. Itt meghallgatták a különböző jogi 
szakemberek és szakszervezeti vezérférfiak 
véleményét és ezek most a következő döntést 
hozták: „Amennyiben valamely állam, kor
mánya a számba veendő szakszervezetek 
mindegyikével nem tud megállapodásra jutni 
úgy annak a jelöltnek kinevezésére jogosult, 
akit megegyezésszeriileg t z t k a  szervezetek 
javasoltak, melyek együttvéve a szervezett 
munkások legnagyobb számát magukba 
foglalják, még akkor is, hogyha egy csoport 
a megegyezésen kívül marad, amely csoport 
több tagot számlál mint az, mint bármely 
szervezet a szövetség egyes tagjai közül."

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal ezért elha
tározta, hogy hivatalos folyóirata a „Szociális 
Közleményekéből külön számot ad ki, me
lyet tisztán ennek a kérdésnek szentel. A hágai 
döntőbiróság ezen határozata tehát teljes 
elégtétellel végződött a keresztényszocialista 
munkásság nemzetközi szervezetére vonat
kozólag is. Igazolta azt, hogy a hollandi 
katholikus és keresztény szakszervezeteknek 
jogukban állott együttes szövetkezés alapján 
Serrarens Józsefet a genfi munkaügyi kon
gresszusra delegálni, habár külön a katholikus 
és külön a protestáns szakszervezeteknek 
nincs is több tagjuk, minf a holland szociál
demokrata szervezeteknek. Azonban mivel 
együttvéve több tagjuk van mint a vörösök
nek, a jövőben is joggal küldhetik ki Serra- 
renst a nemzetközi munkaügyi kongressusra. 
Serrarens kiküldetése ugyanis annyival is 
fontosabb, mivel ő egyben a Keresztény 
Munkásinternacionálé központi főtitkára is.

„O lthon'-részvényt jegYeztek a következők : 
Horváth lanosné (33) 990 kor , Vitkovics János és 
neie (30) 900 kor., Eürst Gizella és SzunyoghY 
Szeréna (10-10) 300 — 300 kor., Hertl Róza (7) 
210 kor.. Mámoros Istvánná (6) ,80 kor., Szabó 
Ilonka (5) ,50 kor., Erdei Irén (4) ,20 kor., Tóth 
Paula és Sütő Margit (3 — 3) 90 — 90 kor., Tabako- 
vics Gézáné és Buschenreiter Teréz (2 — 2) 60— 
60 kor., Imre Jánosné (,) 30 kor. — A jegyzések 
tovább folYnak. — Dr. Czukor István 200 kor.-, 
adománYozott az „Otthon alap javára. Az orvos 
urnák ezúton mondunk hálás köszönetét az ado
mányért.
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Jó úton h a lad u n k -e?
Munkástestvéreim! Sokszor, ha úgy 

nézem azt a rettenetes harcot, mely a 
munkás és a tőkés között dúl, ha nézem 
azt a gigászi tülekedést, melyet a mun
kás egy darab kenyérért, családia fen- 
tartásáért kénytelen folytatni, kérdem 
magam, helyes utón haladunk-e a 
keresztényszocialista táborban, s nem 
volna jobb, ha egy egységes munkás
tábor harcolna a tőke ellen?

A gép feltalálása után a haladó 
munkásmozgalom, melyet Lassale, Engels, 
Marx tanai alapján szerveztek, egységes 
volt. A legényegyletek inkább társadalmi 
szerepköit töltöttek be és semmi aka
dály nem volt, hogy a dolgozók tábora 
egy hatalmas egység legyen. Mi okozta 
mégis a kettéválást s mi tette szüksé
gessé már akkor a keresztény munkás- 
szervezeteket?

Marx követői a munkásság szociális 
követelményei helyett mindinkább erő
sebben s erősebben kultúrharcot pro
vokáltak.Gyűléseken, szaklapokban mind
inkább vallás- és hazaeilenes hangot 
kezdtek pengetni, mint hogy ha vallás, 
és a haza volna az ellenség, s nem a 
tőke. A szakszervezetekben levő keresz
tény dolgozók ezen uj harcmód ellen 
először a szervezetek bensejében igye
keztek működni s mikor harcuk meddő
ségét látták, mert a vallás és hazaellenes 
mozgalom mindig erősebb lett, kiléptek 
s alakítottak egy keresztény alapon álló 
szervezetet

Német bányász és textil testvéreinknek, 
kik a ma három és fél milliónyi keresz
tény munkástábor alapkövét lerakták, 
teljesen igazuk volt. Harcolhatok a tőke 
ellen a legradikálisabb eszközökkel, ha 
megérdemli, a nélkül, hogy szegény ha
zámnak s vallásomnak ellenségévé válnék.

A szociáldemokráciát terheli tehát a 
felelősség, hogy két szent fogalom meg- 
becstelenitése folytán kettészakította a 
munkástábort

Hiszen ma is azt írják lapjaik, hogy a 
pápa áldásával disznókat lehet etetni. 
Mi köze ezen gyalázkodásnak a munkás- 
kérdéshez. S miéit tűrje ezt egy keresz
tény munkás ? 1

De vegyünk közvetlen az életből pél
dákat. Vegyük a szociáldemokrata párt 
harcát a mai drágasági kérdésben Lap
jukban s gyűléseiken mindenről előbb 
olvasunk és hallunk, mint a bankok vagy 
a tőzsdék rendszabályozásáról. Pedig e 
két helyen van a tőke odahaza Amikor 
a korona 0 17-re sülyedt s a bankok, 
részvénytársaságok egy hél alatt 5D rnil- 
liárdol nyerlek, a „Népszava" erről nem 
tud. (?)

Vagy akkor rendeznek vasmunkás
sztrájkot, mikor a bányászok is sztrájkol
nak. Hiszen ez csak kedvező a vasművek
nek, mert szén hiányában ők úgyis 
kénytelenek lettek volna megállni, s a 
munkást tovább fizetni. Testvéreim nem 
látszik ki a lóláb ?

Nincs erkölcsi biztosifék a szociál
demokráciában, hogy ő a munkáskérdést 
meg tudná oldani. Demagógiával, a 
felelőség taktikai elhárításával, izgatás
sal segíteni nem lehet.

Mennél jobban belemélyedek, annál 
jobban látom, s be kell látni testvéreim
nek is, hogy az osztályharc és forradalmi 
párt nem a munkásság végleges boldogu
lását akarja, hanem a keresztény uralom 
felcserélését, vagyis egy táborba hozni, 
a tőkést a „munkás"-vezérrel

Ez nem a mi célunk, tehát utunk más
feléhalad, utunk a keresztényszocializmus. 
Itt kell dolgoznunk, itt kell vigyáznunk, 
hogy betolakodó suhancok ezt ne kom
promittálják, s összes törekvésünk az 
legyen, hogy minden keresztény munkás 
a keresztény munkásszakszervezetben 
legyen, a szoci vezérek csinálják csak 
egyedül a maguk számára a „vezérek 
szakszervezetét". (7'. J)

HÍREK.
Előfizetőinkhez. A nyomdai költségek 

rohamos és óriási emelkedésének követ
keztében lapunk előfizetési árát f. évi 
október hó 1-vel az alábbiakban vagyunk 
kénytelenek megállapítani.

Egész évre 200 korona, félévre 100 
korona, negyed évre 50 korona.

Amidőn a nyomdai költségek kénysze
rítő követelményének engedve a fenti 
előfizetési árakat állapítottuk meg, tesz- 
sziik ezt azon reményben, hogy előfize
tőink a jövőben is oly szeretettel és jó
indulattal támogatják szerény kis lapunkat, 
mint azt ezideig is tették.

A kiadóhivatal
Betegápolók egyesületének a következők ado

mányoztak : Dr. Fuchs Ignácz 500 kor., Szunyogh 
Szeréna 300 kor., Lenti Istvánné 200 kor., Csíny 
Andrásné 100 kor. — Fürdős szakosztály részére 
adományoztak: Vitkovics János 100 kor., Drexler 
Feiencz 60 kor., Kulin József 50 kor.

Kerti ünnepélyünk. Szövetségünk f. évi 
augusztus 27-én a sajtóalap javára 
rendezeti kerii ünnepélye úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag igen szépen sikerült. 
Ez alkalommal a következő adományok 
folytak be : Somogyi Anna gyűjtése a Rókus-kór- 
házban 740 kor., Bell Vilma 340 kor., Horváth 
Franciska gyűjtése és Nagy Pál gyűjtése Gellért- 
fürdő, Theirnál 310—310 kor., Boros József és 
Juhász Józsefné 200—200 kor., Madari Sándor 160 
kor., Nagy Pál 150 kor . Korpás gondnok 140 kor. 
Györkös János és neje 120 kor., Márkus Jenőné, 
l.indenmayer Piroska, Saskó Károly, F.xrier Adolfné, 
Balog László, Fder Teréz, Harkay Erzsébet, Wurfer 
Vilma, Kupidon Mária, Hertelendy Mária, Göbölyös 
Jánosné, Botos Regina, Somogyi Anna, Gila Ferenc, 
Fábián Zsuzsa, Ambody Imre, Suba Imréné Bugyáki 
István, Szele József, Nagy Ferenc, Kubicza Anna, 
N. N., Wohimann Feienc, özv. Sallainé, M. F., 
Borza Miklós 100—100 kor., Csáky és neje 80 kor., 
Sándor jánosné 70 kor., Göndöes Jenő, Koncsek 
Mária és Florogh István 60— 60 kor., Bota Vilma, 
Tatár Balázs, Balázs Flóra, Mézes Gusztáv. Tizedes 
Mária, Kajári István, Kajári Mihály. Szabó Ilona, 
Bord-ics Teréz, Horváth Franciska, Fazekas Mihály, 
Horváth István, Csáky Istvánné, Szobozsón Anna, 
Börödy Pál, Nagy Ilona, Homor Emília, Hartner 
Alajos, Horváth Mihályné, Doboczky Lajosné és 
Szappanos Margit 50—50 kor., Nagy Ilona és Giza, 
Kiss Angéla, Sándor János, Antizsy Pálné, Virág 
Anna és Gáspár Ágnes 40—40 kor, Ambrus, 
Pásztor Andrásné, Dinya Mária, Piszker Erzsébet 
30—30 kor., Jaskó Ferenc, Horváth Teréz és Fodor 
Anna, Opris Zsófia 20 —20 kor., Móni Sarolta, 
Lázár József, Freund Győző és János kórháztól 
to—10 kor. Az adakozóknak ezúton mond 
hálás köszönetét a vezetőség.

Választmányi ülés. A nyári szünet után 
szövetségünk f. évi szeptember 19-én 
tartotta meg első ülését, melyen a vá
lasztmányi tagok teljes számban jelen
tek meg. Az ülést dr Krizs Árgad elnök 
nyitotta meg, üdvözölve a megjelenteket 
és a napirend fontosságára való tekin
tettel kérte az ülésén résztvevőket, hogy 
tárgyilagosak legyenek és röviden szól
janak a tárgyhoz. Ezután Válfy Ferenc 
felolvasta a jegyzőkönyvet, melyet több 
választmányi tag módosító észrevételé
vel tudomásul vettek.Gila Ferenc másod
pénztáros terjesztette elő a pénztári je
lentést, a mit egyhangúlag tudomásul 
vettek. Szieben József főtitkár beszámolt 
a külföldi testvérszervezetektől beérke
zett levelekről, a közkórházi alkalmazot
tak és fiirdőalkalmazotíak érdekében le
folytatott bérmozgalmak eredményéről 
és a kerületi munkáspénztár műszaki 
személyzetének most folyó bérmozgal
máról. Több választmányi tag felszóla
lásában utalt arra, hogy az alkalmazot
tak a drágaságra való tekintettel a jelen
legi tizetésrendezéssel nincsenek meg
elégedve. Szieben József főtitkár be
számolt még azon kedvezményes cipő 
és ruha aukcióról, melyet a szövetsé
günk tagjainak a vezetőség biztosítani 
tudott, mely aukciónál mintegy százezer 
korona megtakarítást eredményezett a 
tagoknak A választmány tudomásul vette 
a főtitkári jelentést Foglalkozott a vá
lasztmány a képesítés ügyével és többek 
hozzászólása után elhatározta, hogy új
ból megkeresi küldöttséggel a népjóléti 
minisztert és kéri ez ügyben jóindulatú 
támogatását. A beállott fokozatos drá
gaság következtében a választmány fog

lalkozott a tagdijak rendezésével. A vá
lasztmányi tagok hozzászólása után ha- 
tározatilag kimondották, hogy f. évi ok
tóber 1-től a beiratási dijat és tagdijat 
fel kell emelni és e célból tagértekez
letet is hiv össze a szövetség. Még több 
kisebb ügy elintézése után elnök az 
ülést berekesztette.

Fürdősök választmányi ülése. A nyári 
szünet után a fürdős szakosztály f. évi 
szeptember 25-én este tartotta meg első 
választmányi ülését Nagy Pál ügyvezető 
elnök vezetésével, melyen csaknem teljes 
számmal vettek részt a választmányi tagok. 
Az elnök üdvözölte a megjelenteket és 
nagy vonásokban beszámolt arról, hogy a 
nyári szünet dacára is igen mozgalmas 
élet lüktetett az egyesületben és a veze
tőség mindent megtett, hogy a tagok 
gazdasági helyzetén könnyítsen. Az elnök 
megnyitó beszéde után felolvastatott a 
jegyzőkönyv, melyet tudomásul vettek. 
Ezután a pénztári jelentés következett, 
melyet a választmány az örvendetes gya
rapodással, mely az utóbbi két hónapban 
mutatkozott, elfogadott. A pénztári jelen
téssel kapcsolatban a választmány a be
állott drágaság következtében foglalkozott 
atagdijrendezésselésa szövetség választ
mányának határozata alapján életbelépte
tett tagdíjemelést, melyhez Fazekas Mi
hály, Piacsek és még többek hozzászólása, 
valamint Szieben József szöv. főtitkár 
felvilágosítása után egyhangúlag magáévá 
tett. A tagdíjemelés kérdését tagérte
kezlet elé terjeszti. Nagy Pál ü. v. elnök 
bejelentette a választmánynak, hogy a 
szövetség vezetősége a sokat vajúdó 
képesítés ügyében a népjóléti miniszternél 
küldöttség elfogadását kérte, melyre en
gedélyt kapott. A szakosztály részéről is 
választassék három-négy kiküldött. A 
választmány Nagy Pál, Fazekas Mihályt 
bízta meg a missió teljesítésével. Foglal
kozott a választmány egyes* fiirdőnitézet 
speciális bajaival és a bérrendezéssel, 
melyhez a választmányi tagok nagyrésze 
szólt hozzá. Hafározatilag kimondották, 
hogy tagértekezletet hívnak egybe, melyen 
egységesen vitatják meg a szükséges 
teendőket. Apróbb ügyek elintézése után 
az ülést az elnök berekesztette.

Küldöttség a népjóléti miniszternél. 
Szövetségünk választmányának határo
zata alapján a vezetőség lapunk zárta
kor f. évi szeptember 28-án, d. u. 5 óra
kor küldöttségileg jelenik meg a nép
jóléti miniszternél A küldöttség feladata, 
hogy a népjóléti miniszter ur jóindulatú 
támogatását megnyerje a beíegápolók, 
ápolónők és fürdősök képesítése ügyé
ben. A küldöttség útjáról lapunk követ
kező számában számolunk be.

Német nyelv és tánc-tanfolyam. Szö
vetségünk mindazon tagjai, kik német 
nyelv és tánc-tanfolyamon részt venni 
óhajtanak, jelentkezzenek a szövetség 
titkárságánál, VII., Dohány-utca 74, 1. 16.

Puha-barchet. Szövetségünknek al
kalma nyílt nagykereskedő utján elsőrendű 
ruha-bai chetet beszerezni,a kiskereskedői 
áraknál jutányosabb árban. Szövetségünk 
tagjainak figyelmét, kik barchetet igényel
nek, ezúton hívjuk fel, hogy esetleges 
szukséglétükef mielőbb elégítsék ki.

Tagjaink figyelmébe. Szövetségünk 
mindazon tagjai, kik szénjeggyel ren
delkeznek, valamint a kik szénjegy nél
kül kedvezményesen óhajtanak szenet 
biztosítani jelentkezzenek tagsági igazol
ványukkal a szakszervezeti központi iro
dában, IV., Kossuth Lajos-utca 1, III. lépcső 
II. em. 11. sz. a.

Könyvadomány. Szövetségünk könyv
tárát könyvadományaikkal szívesek voltak 
gyarapítani Lenti Istvánné és Gallé Fe- 
rencné, kiknek szövetségünk ezúton is 
hálás köszönettel adózik a vezetőség.

Kiadótulajdonos: Szieben F. József.
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