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Pégi keresztényszocialista követelés az, hogy 
a munkást részesíteni kell munkájának eredményé
ben, hogy lássa az általa végzett munkának becsü
letes ellenértékét is. A tökének és a munkának 
évszázados harcát nehezen lehet teljesen kiküszö
bölni, hiszen a két tényező közötti ellentét egyebek 
mellett az. ember ósztönszerü önzésében is rejlik,, 
amely önzés alapja ugyan bizonyos fokig az em
beriség haladásának, de alapja ugyancsak a hala
dásban időnként beálló zökkenéseknek is. A munka 
és a tőke között az érdekellentét magától adódik, 
s azért a kettő közötti küzdelem is magától állott 
elő. A termelés érdekében nem lehet emellett a 
küzdelem mellett egykedvűen elhaladni, hanem 
szemügyre kell venni és mellette vagy ellene állási 
kell foglalni

Marx és követői gondoltak merészet és nagyot, 
s elhatározták, hogy a küzdelmei meg togják szün
tetni. Nem úgy, hogy a kétségtelenül meglevő érdes 
ellentéteket tompítani fogják, s viszont az ugyan
csak létező érintkezési felületeket nagyobbiiani, 
hogy a küzdelem éle tompuljon, hanem más, a 
végletekig radikális módszert dolgoztak ki. Az az 
egyszerű és természetes hasonlat lebeghetett a 
szemük előtt, hogy pl. két birkózó fél között azon
nal megszűnik minden küzdelem, mihelyt az egyi
ket agyonütötték. Azt a megoldási módszert 
választották tehát, hogy a tőke és a munka harcában 
a tőkét agyon kell ütni, s akkor nem lesz tiarc. 
Megindult tehát az évtizedes gyilkos küzdelem a 
tőke és a munka között, helyesebben a tőkések 
némely csoportja és a munkások között. Kegyet
lenség, nyomor és pusztulás támadt a küzdelem 
nyomában, de nem ám a tőkések között, akik 
között egyetlenegy nagytőkésnek sem  támadt 
kom oly baja, sőt azelőtt soha nem álmodott milli- 
árdok birtokába jutottak de igenis üldözés támadt 
a munkások között, akiken csak a tagadhatatlanul 
előnyösnek bizonyult szervezkedés segített. A harc 
magáért a harcért folyt és folyik sok helyütt ma is. 
Nyomában társadalmak bomlanak fel és országok 
pusztulnak. Azelőtt nem álmodott Ínség és nyomor 
tionol pl. Oroszországban, párosulva az egyiptomi

fáraók idejére emlékeztető rabszolgasággal. A 
szenvedő muzsikok fölött ott lebeg vigyorgó áb- 
rázattal a diadalmas tőke.

Bűn terheli ebben a harcban a vezéreket, 
mert nem mindig küzdöttek tiszta szándékkal és 
tiszta kézzel, de a legnagyobb bűn terheli az 
elméletet magát, amely több túlfűtött dialektikával, 
mint józan ésszel lovat adott az emberi szenvedé
lyek alá. Nem számolt eléggé azzal a ténnyel, 
hogy a tőkét mindaddig, amig tényező, annak is 
kell venni és a m unkásszervezkedésnek elsősor
ban az tehet a kom oly célja, hogy a lökéből 
minél löbb hasznot biztosítson a munkásság  
részére.

A keresztényszocializmusnak már régóta 
alaptétele ez. örömmel látjuk, hogy gondolatunk 
napról-napra terjed, pedig sok nehézséget kell 
leküzdenie, hiszen a szenvedélyes emberek között 
nehezen hódit a józan szó. Eddig a tőkések 
mereven elzárkóztak ezen gondolat elől, mert ér
dekeiket sokkal jobban veszélyeztette, mint a 
marxi harc, amelynek a rombolásaitól félnek 
ugyan, végső eredményében azonban sohasem 
hittek. Annál jobban esik látnunk, hogy ma már 
a nem keresztényszocialista oldalon is fölismerik 
ezi az igazságot és kezdenek nyíltan melléje állni. 
A napokban jelent nteg egy volt egyetemi tanárnak, 
közgazdasági Írónak egy könyve, amely nem tel
jesen keresztényszocialista alapon ugyan, de már 
komolyan rálép arra az útra, amelynek végén az 
a követelésünk áll, hogy a munkásnak ne csak 
éhbérért kelljen dolgoznia, hanem haszna legyen 
munkája eredményéből is.

Sokszor bebizonyítottuk már, most újból állít
juk, hogy a tőke és a munka harcában enyhülés 
fog beállani, ha a munkás is részben tőkéssé lesz 
azáltal, hogy a tőke hozadékában megfelelő per
centben részesedik. A munka és a tőke harcának 
a tempóját azután az fogja diktálni, hogy ezt a 
gondolatot mennyi becsülettel és tisztességgel 
togják megoldani, nem fog-e szerepelni nagy mér
tékben becsapási és félrevezetési szándék. Azt az 
elvünket sem szabad itt felednünk, hogy az intéz
mények mellett nagyon lényeges azoknak az em
bereknek a becsülete, akik azokat vezetik.
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R endezték
a klinikák ápoló szem élyzetének fizetését.

Az összes klinikák ápoló személyzetének a 
műit év végén a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter rendeletére elvonták a szokásban volt termé
szetbeni kedvezményeket, mely javadalmazásuk 
legnagyobb részéi képezte, miáltal helyzetük tart
hatatlanná vált. Az alkalmazottak kérelmére szö
vetségünk múlt év december 19-én beadvánnyal 
fordult az illetékes minisztériumhoz, melyben kérte, 
hogy az ápoló személyzet legutóbb megállapított 
1500 koronás havi fizetését, 3000 korona kezdő 
havi fizetésben állapítsák meg, melv a szolgá
lati évek figyelembe vételével fokozatosan emel
kedjék és az eddig is élvezett természetbeni ruha
kedvezményt a jövőben is terjesszék ki az ápoló
személyzetre.

Szövetségünk főtitkára í. évi február havában 
a minisztériumban a beadványunk ügyében ismét 
eljárt és illetékes helyen azt a megnyugtató választ 
kapta, hogy a közoktatásügyi miniszter a fizeté
sekre beadott kívánságokat méltányosnak találta 
és január 1-től visszamenőleg az ápoló szem ély
zet kezdő fizetését 3000 koronában állapitól!!; 
meg. m ely a szolgálati évek figyelem be vételé
vel 60G0 koronáig em elkedik.

A fővárosi klinikákon a 3000 koronás fizetést 
már folyósították is, a vidéki klinikákon pedig egy 
legközelebb kibocsátandó rendelettel fogják -a 
klinika vezetőit utasítani az újabb bérek kifizeté
sére, valamint a január 1-re visszamenő különbö
zei kiegyenlítésére.

A természetbeni ruhakedvezményekre nézve 
főtitkárunk azt a felvilágosítást kapia, hogy leg
közelebb egy elnöki értekezlet tartatik, a melyen 
a miniszter személyesen részt vesz és elnököl. 
Ezen értekezleten a fizetésrendezésen kívül az 
ápolási dijak, valamint a természetbeni ruha- 
kedvezmény logia képezni a megvitatás tárgyát.

Szövetségünk bizalommal várja az értekezlet 
megtartását, mert reményünk van arra, hogy 
ugyanazzal a szociális érzékkel bírálják el az 
ápoló-személyzet ruhakedvezményének ügyét, mint 
az a fizetés rendezésnél megnyilvánult.

A midőn a klinikai ápolószemélyzet fizetés- 
rendezésének ugye a fent ismertetett alapon el
intézést nyert, ily módon arányban vannak a köz
rendészeti (katonai) kórházak személyzetének 
díjazásával.

Ezzel kapcsolatban még csak annyit óhajtunk 
megjegyezni, hogy a főváros közkórházainak in
téző köreihez tartozó uraknál is szeretnénk már 
látni, ha a személyzetük fizetésének rendezésénél 
a szociális érzék hatná át és végre már egvszer 
a filléres javítások helyett egy ‘becsületes, a mai 
viszonyoknak megfelelő fizetésrendezést vinnének 
keresztül.

Szövetségünk vezetősége a fővárosi köz
kórházak alkalmazottainak érdekében is meg teszi 
a kellő lépéseket, hogy a legutóbb beállott nagy 
drágaság következtében a fizetéseket méltóképen 
rendezzék. Sokszor hangoztattuk és hangoztassuk 
ma is, hogy a fővárosnak is arra kell törekednie, 
hogy tisztességes fizetésrendezéssel minden tekin
tetben megfelelő személyzetet bizfositson a kór
házainak.

A kereözíéiiYSzocialisía v ilággazdaság i 
program m .

A lí. nemzetközi konferencián ismerietie: Serrarens József, 
a Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének

főtitkára
Negyedik közlemény.

A töke egyeduralma a termelés vezetésében és 
igazgatásában hasonlókép a tőkének, a termelés ered
ménye felett való kizárólagos rendelkezési joga el nem 
fogadható. Mindenben — erkölcsi és gazdasági jelentő
ségének megfelelöleg — a munkának is részesülnie 
ke!!.

Azon szempontból, hogy a mai állapotok megvál
toztatásával egy főbb gazdasági rendszer létesülhessen, 
célravezető volna, ha avval kezdenök, hogy létrehozzuk 
a termelők két érdekcsoportjának együttműködését. 
Ehhez szükéges volna, hogy a termelés minden ágában 
a földmivelés, ipar, kereskedelem és forgalom terén

i munkaközösségek állíttassanak fel.
Az egyik oldalról a munkaadók egyesületeinek,

: másikról a munkások és egyéb alkalmazottak szerve
zeteinek képviselői egyenlő jogú tagokból álló bizotí-

I ságot alkossanak.
Több országban már néhány év óta érvényesüli 

, ez az irány. Ez a gondolat egyébként a tarifális szer- 
j zöldeseken épül tovább, melyek az utóbbi évtizedekben 

mindjobban érvényesültek, azonban a tarifális díjszabás 
szerződéseknél sokkal nagyobb szüksége van a gazda
sági rendnek arra, hogy mindkét érdekcsoport teljesen

í’ í-?k.
Aki amellett oly sok ország mostani szerencsétlen 

I gazdasági helyzetére gondol, az előtt világos, hogy 
! rnindenképen kell a jövő számára ez irányban biztosíté

kokat keresni.
Ilyen munkaközösségek első célja : minden egyes 

j termelési ágban az összes idetartozó vállalatok munka
feltételeit megállapítani. A második lépés az, hogy a 

I munkaközösség a rendelkezése alatt álló termelési ágat 
í illetőleg, mindenkit kötelező rendeleteket állítson fel, 

ezen rendeletek betartását és az ezekért járó felelőséget
i magára vállalja.

Azok a beható, gondos kutatások, melyek ezen 
munkaközösségben már a díjszabás megállapításánál is 

: kell hogy érvényesüljenek, kiinduló pontját képezik az 
egyes megbeszéléseknek, s később a termelés módját
irányító intézkedéseknek.

Így ezen munkaközösségnél fogva a munkások és 
alkalmazottak lassanként közreműködhetnek a termelés 
általános vezetésében.

A termelés különböző ágainak munkaközösségei 
azután egy központi, nemzeti munkaközösségben egye
sülhetnek.

Természetesen lehetséges az is, hogy egyes álla
mokban még közbeeső fokozatokra is szükség van, igy 
pld. a földmivelés különböző ágai előbb egy, az összes 
földmivelési ágakat magában foglaló munkaközösségben 
tömörülhetnek. Mi a tervet csupán nagy vonásokban 
vázoljuk.

A termelés központi munkaközösségének nagy 
feladatot kell megoldania. S ez a feladat annál nagyobb, 
minél nagyobb fejlődési fokot crnek el a különböző 
munkaközösségek.

Feladata elsősorban a különböző munkaközösségek 
együttműködését megvalósítani és az esetleges súrlódá
sokat megakadályozni. Azonkívül szükség esetén az 
egyes csoportok önző magatartásával erélyesen szembe 
keli szállnia. ,
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A nép jólétét az egyes csoportoknak bármely ön
célt szolgáló kihasználása ellen biztosítania kell. Általá
ban minden egyes ilyen munkaközösség egy-egy ter- 
mely csoportot képvisel, mely utóbbinak termékeit a nép 
minden rétege fogyasztja. Ha valamely iparágban tul- 
magas árakat állapítanának meg, úgy ez ebben az ipar
ágban a munkaadóknak és munkásoknak nagy hasznot 
jelentene, ellenben a nép tömegei számára drágaságot 
idézne elő.

A központ munkaközösségnek kötelessége tehát, 
hegy a közösség (vagy társadalom) érdekeit más szóval 
a fogyasztó érdekeit az ilyen igazságtalan kihasználás 
ellen megvédelmezze, de egyúttal kötelessége afelett is 
őrködni, hogy a termelés ne a nyereségvágy által, hanem 
a helyes szükséglet fedezés által teremtett irányba terei
tessék.

Kötelessége a termelés számára irányvonalakat 
megállapítani és a gazdasági politikát szabályozni. A 
valóságban tehát egy gazdasági parlament szerepét 
játsza.

Még egyéb javaslatok is történtek avégből, hogy 
a munkásoknak a határozmányokban való részvételi 
joga bizíosittassék.

Fiirdősök közgyűlése.
Mint minden évben, úgy az idén is évi be

számoló közgyűlését fogja tartani f. évi március 
havában szövetségünk fürdős szakosztálya, mely
nek pontos napját, idejét és helyét, külön m eg
hívókon tudatjuk t. kartársainkkal és kartárs- 
nőinkkel.

Égy évi munkájáról akar a fürdős-szakosztály 
vezetősége, beszámolni. Számot akarunk adni ar
ról, hogy egy év alatt mit végeztünk. Bizonyságot 
akarunk szolgáltatni, hogy a vezetőség az egy év 
előtt reá ruházoit bizalmat keresztény becsületes
séggel a közös ügy érdekében, minden tudásával 
és törhetetlen akarat erejével hiven törekedett 
szolgálni.

Nem kicsi és egyszerű munka végzésére vál
lalkozott. Nehéz akadályokkal kellett és fog még 
a jövőben is küzdeni. Óriási nagy a meg nem 
értés a szövetség szakosztályain kívül a kenyér- 
adóink részéről. Azonban nagy azoknak a száma 
is, kik sorainkba kellene, hogy tartozzanak, azon
ban a kishitűség és meg nem értés még ma távol 
tartja őket küzdő táborunktól. Akik még mindig 
tapogatózva járnak és külön utakon keresik érde
keik biztosítását. Akik még ma sem értik meg, 
hogy széthúzásukkal önmaguknak és a közös ér
deküknek árulóivá szegődnek.

A tömegek eggyé forradása, a fegyelem és 
kitartás biztosithatja csak a sikert. Szükségünk van 
egymás erejére, szívós kitartására és épitő mun- j 
kájára.

A közgyűlésünkön beszámolunk a vezetőség 
egy évi munkájáról és megbeszéljük a jövő évi 
munkaprogrammot. E közgyűlésen részt kell vennie 
minden egyes fürdős és fürdősnő testvérünknek.
A vezetőség bizik abban, hogy felhívása meg
hallgatásra talál és e közgyűlésünkön mindenki 
ott lesz.

Hírek.
T is z ii i j i ió  közgyűléseink.
Szövetségünk SETECSAPOLŐ- ÍS sáröL Ó - 

N©5 SZAKOSZTÁLYA f. évi március 25-én 
(vasárnap) d. u. 5 órakor VI!., Dohány-utca 74, 
1. cm. 16. sz. a. saját helyiségében tartja rendes 
évi

íiázkijifő  k ö z g y ű lé s é t  
melyre ezúton hívja fei a i. iagiársak és tagtárs- 
nőket, valamint kéri a pontos és minél nagyobb 
számban való megjelenési AZ ELNÖKSÉG.

Külön meghívót nem bocsájiunk ki.

SZÖVETSÉGÜNK f. évi április hó 8-án 
(vasárnap) d. u. 5 órakor tartja meg rendes évi

iisz iu jü ó  k ö z g y ű lé s é i ,  
melyre ezúton kérjük fel a szövetség műiden tag
ját, hogy pontosan jelenjen meg.

A közgyűlés helyéi f. évi április 1-én m eg
jelenő számunkban közölni fogjuk.

AZ ELNÖKSÉG.

Átmeneti segélj bélyeg. Szövetségünk pénztárát 
a rendkívüli terhek suiyos megpróbáltatás elé állította. 

' Szövetségünk vezetősége a legutóbb megtartott választ
mányi ülésen Szieben józsef rötitkár indítványát át
meneti segélybélyegek kibocsátására elfogadta, mely 

! bélyegek íorgalombahozatala által bekövetkezhető eshe
tőségektől óhajtja a szövetség magái mentesíteni. 3izunk 
t. tagtársaink és tagtársnőink áldozatkészségében, hogy 
e nehéz időkben megértik szövetségünk ezen intézkedé
sének mélyre nyúló fontosságát és erkölcsi kötelességük
nek fogják tartani, hogy ezen átmeneti segélybélyegekből 
anyagi erejükhöz mérten váltanak ki a szövetségtől.

Az „Otthon" részvényeire a következő legyzések folytak 
be: Less Júlia (50) 1500 kor., Unger Erzsébet (30) 900 kor, 
Dr. Elischer Ernő orvos (17) 510 kor., Magyarosi józsef. 
Horváih Oyuláné (10) 300 kor.. Dicsi lános (5) 150 kor.. Sütő 
Margit, Tóili Kálmánná (3) 90 korona. — Az. „Otthon" alapra 
adományoztak: Fischer Artúr, Márk Róza, N. N., 500 kor., luhász 
Józsefné 300 kor., dr. Réthy Ferenc, Rázga Viktorné, Horváth 
Oyuláné 200 kor., Tímár Erzsébet 100 kor.. Karácsonyi Sándor 
50 kor. — Sajtó a la p ra : Szele József 200 kor., Kovács 
Istvánná 120 kor., Sütő Margit 100 koroua. — Zászló a la 
punkra adományoztak : Horváth Lídia 1000 kor,, Novak 
ístvánné 500 kor., dr. Elischer Ernő orvos 490 kor., Schmied 
Ferenc, Tóth Etel 300 kor.. Nagy Józsefné Horváth Oyuláné. 
özv. Juiiász Józsetné Sütő Margit, Marcel Júlia 200 korona. — 
Zászlószög megváltás címén : Bell Vilma 1000 kor., Exner 
Adolfné 50Ó kor., Koklesz Vera 400 korona. — Beiegápolók 
és ápolónők egyesületének adományoztak : Márkus lenőné 
1000 kor., Oruber Anna 600 kor., luhász Józsefné 300 kor.. 
Sütő Margit 121 kor., Aponyi Laios Czira Zzófia 120 kor., Tóth 
Etel 106 kor., Timár Erzsébet Unger Erzsébet 100 kor., Végh 
Ferencné 84 kor., Cöllesz Józsefné 60 kor., Kopcsándy József 
40 kor., Burg Antalné, özv. Csury Andrásné 36 kor., Becsey 
Júlia 32 kor., Hufnagel Terus 15 korona. — Fürdős egyesületnek 
adományoztak : N. N. növendék 1000 kor., Kaiári István 300 kor.. 
Kovács György ‘200 korona — A szövetség könyvtárának 
könyveket adományozlak: Sztankof Olga és Dániel Béláné, 
Az adományozóknak ezúton mondunk hálás köszönetét.

Fiirdősök választmányi ülése. F. évi január 31-én 
tartotta választmányi ülését a fürdősök szakosztálya, 
melyet Nagy Pál ügyvezető elnök nyitott meg. 
Kocsis Károly jegyző felolvasta a múlt havi jegyző
könyvet, melyet a választmány elfogadott. Ezután 
a pénztári jelentés következett, melyet a választ
mány egyhangúlag vett tudomásul. Nagy Pál ü. elnök 
felolvastatja a Budai Fürdős Betegsegélyző és Temet
kezési Egyesületnek levelét, melyet a Fürdős szak
osztálynak küldöttek és mely a két testvéregyesület
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egybekapcsolódásának a lehetőségét ismerteti. A vá
lasztmányi tagok hozzászólása után utasította a vezető
séget, hogy írjon át és a megbízottakkal f. évi február 
14-én személyes tárgyalásokat folytasson ez ügyben. 
Nagy Pál ü. elnök bejelenti, hogy a súlyos gazdasági 
helyzetre való tekintettel a szövetség választmányi ülé
sén Szieben József főtitkár indítványozta, hogy bocsás
sanak ki átmeneti segélybélyeget. Maga részéről a 
szakosztály nevében csak elvileg járul hozzá, mig a 
választmány nem dönt. E kérdésben hosszú vita fejlő
dött ki, mely után a választmány úgy határozott, hogy 
a bélyegügyet a közgyűlés elé terjeszti. Egyben elha
tározta, hogy a múlt évi közgyűlésen elfogadott azon 
indítványt, mely a szakosztály pénztár alapja javára 
önkéntes adományra hívja fel a tagtársakat és tagtárs- 
nöket, érvényt szerez. Majd a választmány a rendes 
évi tisztújító közgyűlés határidejét f. évi március 
havában állapította meg. Több tárgy nem lévén elnök 
az ülést bezárta. — A Betegápolók és Ápolónők 
szakosztálya f. évi február 6-án tartotta meg rendes 
havi választmányi ülését, melyet dr. Rajnai Béla orvos
elnök nyitott meg. Horváth Gyula jegyző felolvasta a 
jegyzőkönyvet, Tatár Balázs pénztáros pedig a pénztári 
jelentést terjesztette elő. A választmány mindkét jelen
tést tudomásul vette. Szieben József főtitkár bejelenti, 
hogy a szövetség átmeneti segélybélyeget óhajt ki- 
bocsájtani, melyhez a szakosztályok hozzájárulását kéri. 
A választmányi tagok hozzászólása után oly esetben 
járul hozzá az átmeneti segélybélyegek kiadásához, ha 
a szövetség ezzel szemben a szakosztály 35°/o-os költ
séghozzájárulását a szövetség terheihez, lényegesen le
szállítja. Utasítja a főtitkárt, hogy ily értelemben tegyen 
jelentést a szövetség választmányának. Ezután Kovács 
Teréz az uj tagok névsorát olvassa fel, a kik ellen ki
fogás nem merült fel. Majd a választmány a rendes 
évi tisztújító közgyűlés határidejét f. évi március 25. 
állapította meg. Kisebb panaszügyek elintézése után 
elnök az ülést bezárta. — Szövetségünk f. évi február 
8-án tartotta meg rendes havi választmányi ülését, me
lyet dr. Krizs Árpád elnök nyitott meg. Bejelenti, hogy 
a képesítés ügyében a népjóléti miniszterrel nem 
tudott érintkezésbe jutni, dacára többszöri kísérletezése 
ellenére sem. Ajánlja, hogy Szabó József n. gy. kép
viselőt kérjük meg, hogy a Házban személyes érintke
zés utján kérdezze meg a minisztert ez ügyben A vá
lasztmány az elnök ezen ajánlatát elfogadta és Szieben 
főtitkárt bízta meg, hogy Szabó képviselőt kérje meg 
a szövetség nevében és ha ez nem vezetne eredményre, 
úgy interpelláció utján a Házban tegye ügyünket szóvá. 
Elnök jelentette, hogy dr. Benárd Ágost v. népjóléti 
miniszterrel beszélt a belügyminiszterhez vezetendő kül
döttségünk ügyében, melyet szívesen vállal. Kéri ez 
ügyben is a főtitkárt megbízni, hogy az érintkezést 
keresse meg és a küldöttség tagjait szemelje ki. A vá
lasztmány az elnök jelentéseit tudomásul vette és ebben 
a formában határozott. A jegyző betegsége miatt a jegy
zőkönyvet Kovács Teréz titkárnő olvasta fel, mely után 
Szele József pénztáros teszi meg a pénztári jelentését. 
Mindkét jelentést a választmány tudomásul vette. Szieben 
József főtitkár jelenti, hogy a szövetség által kibocsáj- 
tandó segély bélyegek ügyét a fürdős szakosztály 
választmánya a megtartandó közgyűlésük határozatától 
teszi függővé. A betegápolók egyesületének választ
mánya az ügyet egyhangúan tette magáévá, ezzel szem
ben kéri azonban, hogy a szövetség az eddigi 35°/o-os 
költséghozzájárulást szállítsa le. Jelenti, hogy a kórházak
ban tartandó gyűlésekre való kérelmét a szakszervezeti

központnak a kórházi igazgatók a betegek nyugalmára 
való hivatkozással nem tartják teljesíthetőnek. Jelenti 
továbbá, hogy a módosítás végett visszaküldött alap
szabályokat átdolgozta és azt ismerteti. A főtitkár jelen
téseihez a választmányi tagok közül többen szóltak hozzá. 
Ezután több indítványt tárgyalt még le a választmány,, 
mely ntán elnök az ülést bezárta.

A Budai fürdős Betegsegélyző és Temetkezési 
Egyesület t. évi február 16-án tartotta XXXVI. évi ren
des közgyűlését, melynek 26-ik éve Schiller Gyula az 
elnöke. A közgyűlést elnök meleg szavak kíséretében 
nyitotta meg. A jegyzőkönyv felolvasása és a költség- 
vetés előterjesztése után, melyet a közgyűlés tudomásul 
vett Schiller Gyula ismertette a Fiirdős szakosztállyal 
folytatott tárgyalások eddigi eredményét, mely az együtt
működés lehetőségét volna hivatva szolgálni. Nagy Pál 
a fürdős szakosztály ügyvezető elnöke felszólalásában 
a szervezkedés fontosságát és a két egyesületnek együtt 
működésének előnyeit ecsetelte. A két fellszőlalást a 
közgyűlés lelkesedéssel hallgatta végig. A közgyűlés 
továbbra is a régi tisztikart bízta meg az ügyek vitelével.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi már
cius 15-én (csütörtök) este 7 órakor tartja rendes 
havi választmányi ülését, a szövetség helyiségében. 
Kérjük t. választmányi tagjainkat, hogy az ülésen 
teljes számmal és pontosan jelenjenek meg.

Szerkesztői üzenet.
L. J. Komádi. Levelét megkaptuk, neheztelése alaptalan.

. Szeretettel gondolunk önre a távolban is. A lap a postán vesz
hetett el. A beküldött pénzt megkaptuk, melyből tagsági diját 

; rendeztük, valamint az 50 darab részvényt is nevére elkönyvel- 
i tűk. — F. K. ). Hódmezővásárhely. Levelét megkaptuk. Levél

ben megírtuk a tudnivalókat. Belépési nyilatkozatokat Is mellé
keltünk. Fáradozásáért fogadja előre is hálás köszöneiüriket — 
B. A. Kisterenye. Hosszú hallgatása után végre életjelt adott 
magáról. Sokszor gondolunk önre. Az 500 koronát megkaptuk, 
melyet a tagsági dij fejében elkönyveltünk. — P. R. Mohács. 
Postautalványt 240 koronával megkaptuk. Nincs jelezve, milyen 
célra küldetett. Kérjük posta fordultával jelezni az összeg rendel- 

| ietését. — B. Celdömölk. A pénzesutalványt megkaptuk, az 
összeget tagsági dija fejében elkönyveltük. — T. E. Ercsi. 
Levelét megkaptuk. Kérelmét teljesítettük. A jövőben több
pontosságot kérünk.

Kiadótulajdonos: Szieben F. József.

Ha valóban művészies kivitelű igen tar- 
BOfl. jfaa tós, tökéletes rágóképességü fogat

0 óhajt, forduljon teljes bizalommal 
x t T Y  jJ J '  2 0  ÉVE fennálló hírneves fogászati 

műtermemhez. Készítek 10 évi jót- 
állással: teljes légszivós fogsorokat, 

száipadlásmentes fogakat (hidállásokat), melyeket a száj
ból kivenni nem kell és nem is lehet. Finom műfog 
400 koronától, „Randolf" aranypótló fémből darabja 
900 koronától, foqlömés 400 koronától, fogtisztitás 400 kor. 
Vidékieknek 1—2 nap alatt. Az egyesület I. tagjainak 
jelentékeny árengedmény. Fogad este 7-ig, vasárnap délig.

FENYVESI JENŐ fogászati m űterm e 
Budapest, VII., Thököly-út 6.

(A keleti pályaudvar ind. old. szemben, Nefelejts-u. sarok.) 
TELEFON: József 52 — 26.

Universum-nyomda, Budapest, VII., R ózsa-utca 7. — Felelős vezető : Reisz Jenő.


