
H l. é v fo lyam . 4. s z á m .
/ r  V7

1 0 2 8 . ú p r i l l s  1

Egészségügyi Alkalmazottak Lapja
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fü rdősök , m asszőrök, vizgyógykezelők, pedik.ürözők, 
úszóm esterek  stb., fertő tlenítők, tem etkezési alkalm azottak , kórházi segédm unkások és 

ro k o nszakm ával foglalkozók hivatalos szaklapja.
A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9 tő i 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. -— D íjta lanul közvetít intézetek k lin iká k  

kórházak szanatóriumok és magánosok részére képzett személyzetet helyben és vidéken.

MEGJELENIK MINDEN HÓ I-ÉN. Szerkesztő : E L Ő F IZ  E T É S í ÁR:
Szerkesztőség es kiadóhivatal : Budapest, VII., Dohány- Dr RAJNAI BÉLA Egész évre ............................................. 200 korona
utca 74 1. KJ — Hirdetések felvétetnek a legjutá- orvoselnök. Fél é v r e .................................................. 100

nyosabb árban. Kéziratok vissza nem adatnak. felelős szerkesztő : N e g y e d é v re .............................................
Telefon: József 122--24. SZIKBEN I'. JÓZSEF. Egyes s z á m ............................................. 20 „

Á szakszervezeti tag kötelességei.
A szakszervezet célja a munkások szak

mák szerint való csoportosítása, hogy a létért 
folyó küzdelemben egységesen, egymást meg
értve és támogatva, helyzetüket megkönnyítsék 
és az erősebb, de érzéketlen, rideg kapitaliz
mussal, a tőkével, a gazdaságilag kedvezőbb 
helyzetben lévő munkáltatóval szemben közös 
erővel anyagi és erkölcsi előnyöket érjenek ei.

Mikor a szakszervezet az ő tagjait szükség 
esetén segélyezi, vagy a szakszervezeti előadá
sok, könyvtár által helyzetének fölismerésére, 
gondolkodásra, öntudatos cselekvésre neveli, 
akkor is az említett célt szolgálja

A szakszervezet az ő feladatát, tagjai anyagi 
és erkölcsi érdekeinek előmozdítását becsületesen 
teljesíti. Az elmúlt év eredményének összeállí
tásából kiviláglik majd, hogy a keresztényszo- 
ciáüsta szakszervezetek hány esetben és mily 
mértékben emelték a munkásság anyagi és er
kölcsi helyzetét, megélhetésüket hogyan s mily 
mértékben, kulturális előrehaladásukat mennyi
ben mozdították elő.

Ahogy azonban a szakszervezetnek vannak 
kötelességei, s ahogy attól elvárjuk kötelességei 
teljesítését, úgy vannak a tagoknak is köteles
ségeik és a szakszervezet is jogosan elvárja 
tőlük, hogy kötelességeiket ők is teljesítsék. A 
jog kötelességgel jár. S a kötelesség koránt sincs 
a pénzzel, a tagsági díj befizetésével leróva. 
Nem különösen akkor, ha annak befizetését is 
csak ímmel-ámmal végezzük, vagy ha éppen 
csak többszöri figyelmeztetésre tesszük meg a 
szakszervezettel szemben ezen legelemibb köte
lességünket. Ha én elvárom valakitől, hogy ad
jon nekem valamit, akkor az is joggal elvárja 
tőlem a viszontszolgáltatást. Ha tehát a szak- 
szervezet javít az én anyagi helyzetemen azzal, 
hogy a munkaadómtól nagyobb munkabért

szerez számomra, ha hozzájuttat a kultúra által 
nyújtott előnyökhöz, jogosan követelheti tőlem 
a szakszervezet, hogy az általa kívánt köteles
ségeket vele szemben én is becsületesen telje
sítsem.

Mit vár tőlünk szakszervezetünk?
Először is : minden körülmények között 

hűséget. Egy sikertelen bérmozgalom stb. után 
becstelenség a szakszervezetből való kilépéssel 
vagy a tagsági díj fizetésének megtagadásával 
fenyegetődzni. Meg kel! gondolnunk hogy a 
sikertelenség oka semmiesetre sem a szakszer
vezet vezetőségében keresendő. Bizonyára azért 
állítottuk fagtársainkat a szakszervezet élére, 

I mert tudtuk, hogy érdekeink védelmében meg 
is állják helyüket Ha bizalmunkkal kitüntettük 
őket és hasonló alkalmakkor eredményeket is 
vívtak ki számunkra, ha a körülmények össze
játszása folytán egy alkalommal a siker elmarad, 
nem fordulhatunk mindjárt a szakszervezet eilen. 
Az életben sem sikerül minden tervünk, nem 
várhatjuk a szakszervezettől sem, hogy amit az 
a kezébe vesz, abból mindjárt rózsa nyíljon a 

í számunkra. .4 wu hűségünk, a mi bizalmunk a 
szakszervezet vezetőségének a támasza, az erős
sége, ha ez nincs meg, minden munkájuk kárba-
veszett fáradtság.

Másodszor: elvárja tőlünk a szakszervezet 
a tagdijak pontos befizetését. Ahogy a háború
hoz pénz, pénz és pénz kell, úgy a munkásság 
gazdasági harcához, a kultúra nyújtotta előnyök 
megszerzéséhez is pénz és pénz kell. A szak- 
szervezet nem élhet mások, különösen a munka
adók adományából, kegyéből, mert tevékeny
ségében mindenkitől függetlennek kell lenni, 
hogy a munkásság érdekét becsületesen szol
gálhassa. Ha a szakszervezeten kívül állók tá
mogatását elfogadná, önként rakná magára a 

í bilincseket és függetlenségét, szabadságát el- 
I vesztené. Ezért a szakszervezetet magának a
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munkásságnak kell fenntartani s ha megalkuvás 
nélküli munkát várunk tőle, mikor valami gaz
dasági harc idejében eredmény kecsegtet, de a 
nyugalmas, szélcsendes időben is.

.4 szakszervezet minden felhívásának a kí
vánt időben eleget kell tennünk. Ez a harmadik 
követelése a szakszervezetnek tagjaitól. Á szak- 1 
szervezet felhívását kötelességnek, parancsnak 
tekintsük, amelynek megtagadására nem lehet 
kifogással előálíani. Mühelyértekezleten, taggyű
lésen, agitációban való résztvétel éppen olyan 
kötelesség, mint a szervezet sajtójának vagy a 
tagtársak segítő támogatása. Az összesség mun
kájában mindenkinek részt kell venni és szer
vezett rnunkástársai és maga ellen vét az, aki e 
munkából azzal vonja ki magát, hogy egy ember 
elmaradása úgy sem fogja a sikert kockáztatni, 
de azért a munkanélküli sikert a maga javára 
szívesen elkönyveli. Az erő a tömegben van, s 
egy ember magában is erőt jelent. Ennek az 
erőnek a szükség esetén a többihez való adá
sát, a szakszervezet rendelkezésére bocsájtását 
jogosan kérheti tőlünk a szervezet.

Minél több tagja van a szakszervezetnek, 
annál erősebb az, minél erősebb, annál inkább 
van biztosítva munkásságának sikere, a tagok 
kívánságainak, követeléseinek,jogainak teljesítése.
.4 szervezet erősítése tehát nemcsak kötelessége a 
ingóknak, de saját érdekük- is. Mit tehetünk e 
téren? Legegyszerűbb erre azt mondani, hogy 
új tagokat szerzünk. De hogyan?

Szervezetben lévő munkás azzal, hogy vala
mely szervezetnek tagja, a saját helyzetének 
felismerése által az öntudatosság fokát már el
érte. Aki még eddig sem jutott el, annak a 
fölvilágosítása, megnyerése legyen az első fel
adat e téren. A munkásnak a szervezetlen munkás 
a legnagyobb ellensége. Árulója a közös érdek
nek, a közös ügynek, gyengítője minden törek
vésnek, támogatója a tőke, a kapitalizmus min
den erőszakoskodásának, gazságának. Világosít
suk fel erről szervezetlen munkástestvéreinket, 
s ezeket nyerjük meg elsősorban szervezetünk
nek. Ne nyugodjunk addig, mig a műhelyben 
egy szervezetlen munkás is van. Ellenségünkkel 
egy asztalnál nem dolgozhatunk nyugodtan, tö
rekvéseink elgáncsolására, a munkaadóval há
tunk mögött az összesség rovására mindenkor 
megalkudni kész árulóval bizalommal, nyugod
tan soha sem dolgozhatunk, beszélhetünk. Meg
győző érvekkel kell az ilyen testvérünket saját 
helyzetének felismerésére rávezetni, a szakszer
vezetbe való belépésre rávenni.

A szociáldemokraták harci eszközeiket igen 
gyakran nem válogatják meg. Nem tesznek a 
munkásság ügyéből lelkiismereti kérdést, az 
őszinteség náluk nem divat, az önös hasznukért

a munkásság érdekét könnyen készek elárulni. 
Ilyen esetek alkalmával fel kell hívnunk a szer
vezeteikben lévő munkástársaink figyelmét becs
telen munkájukra, meg keli őket győzni a mi 
törekvéseink tisztaságáról, becsületességérői, esz
méink igazságáról, a helyes útról, amelyen ve
lünk együtíhaladva úgy a magunk-, mint mind
nyájunk boldogságát, anyagi és erkölcsi érdekeit 
elérhetjük. Erről, valamint a rólunk terjesztett 
hazugságok valótlanságáról meggyőződhetnek, 
ha szervezetünkbe belépnek és annak munká
jában részt vesznek

Sokat kellene még a szakszervezet tagjai
nak a szervezettel szemben fennálló köteles
ségeikről elmondanom, de elég talán egyelőre 
ennyi is. Ezek is eléggé meggyőzhetnek min
denkit, hogy amikor a szakszervezet a vele 
szemben való kötelességeink íeijesítésére hívja 
fel figyelmünket, nem önmagáért teszi azt, hanem 
azért, hogy erkölcsi és anyagi érdekeinket m i
nél hathatósabban és a siker biztos reményévet 
szolgálhassa. Ha tehát a szakszervezet által kí
vánt kötelességet teljesítjük, tulajdonképpen a 
magunk érdekét szolgáljuk. 4/. L.

tk fürdöalkalmazottak újabb adó megterhelése.
Hetek óta a fürdőalkalmazottak körében a forgalmi 

megadóztatás kísérletezése tartja izgalomban a fürdők 
szakmunkásságát. Arról van szó, hogy a masszőröket 
és a masszőrnőket a rendes kereseti adózáson kívül, a 
végzett masszírozás és pedikürözés (tyúkszem vágás) 
után, mely díjazások ma a keresetüket képezi, forgalmi 
adózás alá akarják vonni.

Ezen megadóztatás ma még páratlan a maga 
nemében, mert nem ismerünk még egy szakmát, mely
ben a munkásságot a végzett fizikai munkája után 
élvezett díjazása után forgalmi adóval sújtottak volna 
A fürdő munkássága Is mint minden más szakma mun
kássága a törvényesen megállapított kereseti adózásnak 
eleget tesz.

Ezen újabb megadóztatást sérelmesnek tartotta és 
a szövetség vezetőségéhez fordult. A szövetség vezető
sége ügyüket magáévá tette és személyesen valamint 
átiratban is megkereste a forgalmi adóhivatalt. Egyben 
az alkalmazottakkal egyetemben tagértekezleten oly ké
pen határoztak, hogy amig átiratunkra érdemleges vá
lasz nem érkezik a fürdők munkásai minden aláírást 
és fizetést függőbe helyeznek. Elhatározták, ha a kérel
mük méltányos elintézést nem nyerne a szövetség utján, 
a pénzügyminiszterhez fordulnak, vagy a nemzetgyűlés 
elé is elviszik.

Érthetetlennek tartjuk, hogy a szövetségünk által 
a forgalmiadó igazgatósághoz beadott átiratunkra hetek 
múlva sem kapunk választ. Ezzel szemben a hivatalból 
állítólag két megbízott járja a fürdőket és iveknek alá
írására akarja birni. Annak megtagadása esetén terro- 
risztikus tellépést tanúsítanak és a legképtelenebb meg
félemlítéssel akarják az ivek aláírását kierőszakolni.

Nem óhajtunk az üggyel részletesebben foglalkozni, 
azonban titakozunk minden olyan fellépés ellen, mely 
a megengedett hivatalos határt túllépi, bármely szán
dék is vezérli az adóhivatal kiküldöttjeit
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F ü rd ő a lk a lm a z o tta k  gyűlése.
Szövetségünk Fürdős szakosztálya folyó évi 

március hó 11-ére évi tisztújító közgyűlést hi
vott össze. Az esős időjárás következtében a 
közgyűlés, melyen szép számmal jelentek meg 
a tagok, az alapszabály értelmében a szakosztály 
nagy taglétszámára való tekintettel nem volt 
határozatképes. Nagy I ‘ál ügyvezető elnök ez 
oknál fogva indítványozta, hogy egy újabb ha
táridő kitűzésével, melyet a vezetőség lesz hi
vatva megállapítani, lapunk útján hivassák össze.
A megjelent tagtársak és tagtársnők az indít
ványt elfogadták.

Ezután tagértekezlet formájában az ülés 
megtartatott és Nagy Fát ügyvezető elnök sza
vai után, ki a szervezkedés fontosságát vázolta, 
Sziíbeií József főtitkár vette át a szót Szavai
ban vázolta, hogy a fürdős munkásságnak sok 
sérelme van és ezeket csak úgy lehet orvosolni, 
ha összefognak. Rámutatott arra, hogy a súlyos 
gazdasági válság, mely a társadalom minden 
rétegére oly nagy súllyal nehezedik, a fürdő- 
alkalmazottakat sem kímélte meg és a mun
kásság szervezeteit sem. A gazdasági válság és 
összetartózandóság érzete a külön utakon azon
ban hasonló szakmával foglalkozó testvéreink
ben is szorosabb összeforradás álláspontja nyer 
teret, amit bizonyít, hogy szövetségünk fürdős 
szakosztályát is hasonló célt szolgáló csoportok 
levélben keresték meg, hogy az együttműködés 
lehetőségét biztosítsák. Majd a munkáskizárás 
ügyével foglalkozott, ismertetve a Szakszervezeti 
központ vezérlő bizottságának ez ügyben hozott 
határozatát. Kérte a megjelenteket, hogy a k i
zárt keresztényszociálista munkástestvéreink ré- , 
szére e nehéz időkben legyünk segítségükre és 
önkéntes adományozás útján tehetségünk szerint 
támogassuk a harcukban. Végül kérte, hogy a 
meg nem jelent testvéreket szólítsák fel, hogy 
a jövőben ha gyűlést hívunk egybe, még ha 
rossz idő is van, tartsák erkölcsi kötelességük
nek saját érdekükben megjelenni. Azokat pedig, 
akik még távol állanak a szervezettől, szólítsák 
fel, hogy csatlakozzanak hozzánk, mert szét
húzásukkal saját ügyük árulóivá szegődnek.

A főtitkár beszéde után György kartárs is 
az összetartózandóság fontosságát ecsetelte. 
Ezután az elnök zárószavaival ért végett az 
ülés.

Megemlítésre méltó, hogy az értekezlet 
után fürdős testvéreink négyezer koronát gyűj
töttek össze a kizárt munkások részére, mely 
összeget rendeltetési helyére juttatta a vezetőség.

Hiszek egy Istenben- Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen.

fit betegápolók és ápolónők egyesületének 
közgyűlése.

Március 25-én a nap mosolygó meleg sugarait 
árasztotta szerte a földön. Mintha őrülni akart volna 
velünk együtt, hogy egy évi nehéz küzdelem után ismét 
együtt láthatja a társadalom azon rétegét, akik a beteg 
emberiség szenvedését vannak hivatva szolgálni. Már 
cius 25 én tartotta meg a Betegápolók és Ápolónők 
Országos Egvesülete X IX . évi tisztújító közgyűlését, 
melyen a tagok nagy számban jelentek meg Az üiést 
dr. R ajnai Béla orvoselnök meleg szavai nyitották meg, 
ki nagy körvonalakban emlékezett meg az elmúlt év 
eseményeiről. Megnyitó beszéde után a jegyzőkönyv 
felolvasására került a sor. Deák Mária  tb. titkárnő 
javasolta, hogy a közgyűlés álljon t i  a jegyzőkönyv 
felolvasásától, amit egyhangúlag elfogadtak. Tatár 
Balázs pénztáros olvasta fel azután az évi pénztári je
lentését, melyet egyhangúlag tudomásul vettek. Kovács 
Teréz titkárnő számolt be a tagok létszámáról, az állá
sok közvetitéséről ás a levelezésről. Szieben József fő
titkár jelentésében összefoglaló tükrét adta az egyesü
letben egy év alatt lefolyt munkásságnak és eredmények
nek, megemlékezve jelentésében arról, hogy az csak egy 
kiragadott része annak a nagy munkának, mely a szö
vetség keretében történt. A közgyűlés mindkét jelentést 
megelégedéssel vette tudomásul. A beszámolók után a 
közgyűlés a tisztikarnak egyhangúlag adla meg a fel
ment vény t.

Korelnöknek a közgyűlés egyhangúlag Görög Fe
renc ápolót választotta meg. Ezután a kondidáló b i
zottságot választották meg. A jelölésről a bizottság a 
közgyűlésnek beszámolt, melynek alapján megejtetett a 
választás. A választás után a beérkezett levelek, kérvé- 
vények és indítványok kerültek tárgyalásra, végül a 
közgyűlés véget ért.

A közgyűlés után a megválasztott vezetőség tar
totta meg alakuló választmányi ülését. Az uj tisztikar 
a követhezőképpen alakult meg. A közgyűlés által el
nöknek dr. Rajnai Béla orvos, alelnököknek Madarí 
Sándor és Balázs Flóra, főtitkárnak Szieben József 
választatott nteg. A választmány kebelében Kovács 
Teréz titkárnőnek, jegyzőnek Horváth István, pénztá
rosnak Tatár Balázs, ellenőröknek Gáspár Ágnes es 
Suba Imréné, igazgatósági tagok lettek : Méder Mária 
Bell Vilma, Nagy Józsefné, Deák Mária, Juhász Józsefné, 
Somogyi Anna, Hámorosi Istvánné. Molnár Rózsi, Boray 
Józsefné, Györkös János, póttagok : Horváth Gyuláné, 
Hontor Emília, Horvát Franciska, Tizedes János, Exner 
Adolfné választattak meg Egyes ügyek elintézésével a 
választmányi ülés véget ért.

Meghívó.
Szövetségünk f évi április hó 8-án (vasárnap) délután fél 

6 órakor VIII., József utca 28. szám alatt a VIII kerületi Keresz
tényszocialista Pártkor helyiségében

évi tisztújító közgyűlést tart.
melyre kérjük a tagok pontos és minél nagyobb számban való meg
jelenését. AZ ELNÖKSÉG.

A szövetség közgyűlésén minden egészségügyi alkalmazott 
vegyen részt.

Szövetségünk Fürdös-szakosztálya f. évi április hó 15-én 
(vasárnap) fél 6 órakor VIII , József-utca 28 szám alatt a VIII, 
Józsefvárosi Keresztényszociálista Pártkör helyiségében

évi tisztújító közgyűlést tart,
melyre kérjük a t. tagok pontos és minél nagyobb szambán való 
megjelenését AZ ELNÖKSÉG.

A közgyűlésekre külön meghívót nem bocsájtunk ki.
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H Í R E K .
Felhívás. Felkérjük t. tagjainkat és tag

társnőinket, kik tagdíj hátralékaikat még nem 
rendezték, tartsák erkölcsi kötelességüknek ezen 
kötelezettségüknek eleget tenni, mert az alap
szabályok előírása alapján két hónapi hátralék 
után a tagok sorából töröltetnek: Ennek követ
keztében az alapszabályok nyújtotta jogait és 
előnyeit is elveszti, mely sok esetben a tagok 
késői megbánását vonja maga után. Ne kockáz
tassuk könnyelműen a már biztosított előnyöket 
és jobb viszonyainkban gondoljunk a szövet
séggel szemben vállalt kötelezettségek teljesí
tésével. Az elnökség.

Lefolyt szövetségi választmányi ülés. F. évi már
cius lő-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését 
szövetségünk. Az ülést dr. Krizs Árpád elnök nyitotta 
meg, aki megnyitó beszédében a márciusi nagy napolt 
eseményeiről emlékezett meg. Meleg szavai a választ
mányi tagok lelkét is megkapta, akik mély megindulás 
sál hallgatták végig fejtegetéseit. Válfy Ferenc jegyző a 
múlt havi jegyzőkönyvet olvasta fel, melyet dr. Krizs  
Árpád észrevétele és Nagy Pál módosító indítványával 
a választmány tudomásul vett Szele József főpénztáros 
a múlt havi pénztári jelentést olvasta fel, melyet meg
nyugvással vett tudomásul a választmány. Szieben lózsef 
főtitkár jelentést tesz, hogy azon megbízatásának, melyet 
a választmánytól kapott Szabó József nemzetgyűlési- 
képviselő testvérünkkel a képesítésünk ügyére vonat
kozólag eleget tett E tárgyra vonatkozóan azt a választ 
kapta, hogy az ügyet a népjóléti miniszternél szóvá tette, 
aki arra hivatkozott, hogy más sürgős törvényjavasiatai 
miatt a képesítés ügye késedelmet szenved. A választ
mány a jelentéssel nem volt megelégedve és utasította 
a főtitkárt, hogy Írjon át a szakszervezett központnak 
oly értelemben, hogy Szabó képviselő testvérünk sür
gősen interpelláljon a képviselőházban a képesítés ügyére 
vonatkozóan. Jelentést tesz két átiratról, mely a szak
szervezeti központból érkezett. Egyik a márciusi ünne
pélyre vonatkozólag, a másik a MÁV. gépgyári mun
kások zászlószentelési ünnepélyéről szól. A válaszmány 
mindkét esetben, amennyiben a szolgálat megengedi részt 
vesz az ünnepélyeken. A főtitkár jelentése alapján a 
kizárt keresztényszociálista munkásság anyagi támoga
tását is magáévá .tette. E tárgyban felszólitja a szövet
ség tagjait, hogy tehetségükhöz mérten járuljanak anyagi 
támogatásukkal hozzá a segélyezésükhöz. A főtitkár 
előtárjesztésére foglalkozott a választmány a közkórházi 
alkalmazottak fizetésrendezésének ügyével. Nagy Pál 
és Dicsi János felszólalása után, kik e kérdést a szö
vetségünk kebelébe tartozó egyik szakosztály speciális 
ügyének tartják, kérték ezen ügynek áttételét a szak
osztályhoz A választmány a felszólalók álláspontját el
fogadták és az ügyet a Betegápolók szakosztályához 
utalta át D r. Krizs Árpád elnök bejelenti, hogy az 
..Otthon* gyűjtési ügyében meghívást kapott a város
házára, amelyen meg fog jelenni és tőle telhetőleg min
dent el fog követni, hogy az ügyet a legjobb sikerrel 
intézze el A választmány e meghívást tudomásul vette 
és nagy érdeklődéssel tekint az ügy kimenetele elé. 
Majd a beérkezett segélykérési ügyeket tárgyalta a vá 
lasztmány és a segélykérők közüí Russzó Nándor kór
házi alkalmazottnak 1000 koronát, Ragányi Kálmán 
ápolónak 600 koronát szavazott meg. Suba Imréné v. 
teg szóvá teszi a tisztviselők fizetésrendezését, melyet

a választmány tagjainak hozzászólása után rendeznek. 
A választmányi üiés napirendje kimerült, az elnök az 
ülést berekesztette.

Panaszok. Szövetségünkhöz több oldalról jönnek 
panaszok fürdőkből, kórházakból és szanatóriumokból, 
melyek elintézésé! sok esetben megnehezíti, hogy vagy 
későn keresnek meg, vagy önbíráskodásukkal súlyos
bítják ügyüknek részünkről való elintézését. Kérjük t. 
tagjainkat, hogy a jövőben panaszügyeiket hozzák biza
lommal a szövetségünkhöz és mi ügyüket mint a múlt
ban, úgy ma is és a jövőben is becsülettel tesszük 
magunkévá. Megkell itt még azt is említenünk, hogy 
egyes helyeken, hol nagyon sokat emlegetik az intézet
nek a vezetői keresztény mivoltukat, intézkedéseikkel az 
ellenkezőjét bizonyítják be. Alkalmazottat nagy család- 
ja va i együtt nagyon is kis szabálytalanság miatt 20—24 
éves szolgálat után az utcára akarnak tenni. Másokat 
jogos járandóságukért való szovátételért elbocsájtanak 
egyoldalú meghallgatás után és sok ehhez hasonló eset 
alapján. Mi úgy érezzük,-hogy ezen intézkedések nem 
válhatnak hasznára a keresztény ügynek és minden 
törekvésünket, mely a keresztény ügy érdekét szolgálja, 
ily intézkedések ellensúlyozzák. Ajánlanánk ily intéz 
kedéseknél több keresztény és szociális megértést.

K i , .Otthon'1 részvényjegyzések. Az elmúlt hónap
ban a következő jegyzések érkeztek be szövetségünk
höz : Vitkovics János és neje (N i) 1560 K, Somogyi 
Anna (öO) 1500 K, Unger Erzsébet (3a) 1050 K, Antal 
Amália, Varga József és neje (30) 909 K, Boross Józsei, 
Hertl Róza (10) 300 K, Horváth István és Tóth Kál
mánná (5 — 5) 150 K. — „O tthon" alapra adományoztak : 
Werntes Gyuláné 1090 K, Horváth Lídia, Tvetyak 
Boriska 500 K, Saigó Sándorné 300 K, özv. Pólyák 
Györgyné, Fried Józsefné 200 K. — Zászló alapra 
ádotnány és szögmegváltás címén a következő összegek 
folytak be: Antal Amália. Lenti Istvánná, Czirják Mar 
git 1000 K. Barinka Józsefné, Imre Jánosné, Bordás 
Teréz, Harkay Erzsébet 500 K, Zimmermann Kató, 
Dóczi Rózsi, Simon Sándorné 300 K, Czinege Mihály rté 
250 I<. — A fü rd ő  szakosztály pénztár alapja javára 
önkéntes adakozásokból a következő összegek folytak 
be: Fazekas Mihály utján 2100 K, Schmidt József utján 
1620 K, Dicsi János utján 1000 K, Punyi János utján 
1000 K, Piacsek Ferenc utján 680 K, Gila Ferenc utján 
800 K. — Betegápolok szakosztályának adományoztak : 
Andreikovics Teréz, Horváth Lídia 1000 K, N. N. 250 
K, Tombor Vilma 200 K, Tóth Kálmánná 150 K, Un- 
ger Erzsébet, Antal Amália 100 K, Ivánvi Gizella,.Ur- 
bancsek Imréné 50 K, Suba Imréné 44 K

Fürdös testvéreinkhez. Kérjük azon fürdés 
testvéreinket, akik a fürdös szakosztálytól gyűjtő 
ivet kivittek, azokat szolgáltassák be a legrö
videbb időn belül, hogy az elszámolást még- 
ejthessük. Az elnökség.

Ha valóban művészies kivitelű igen tartós, töké- 
Ictes rágóképes^égü fogat óhajt, forduljon teljes 
bizalommal 2 0  é v e  fennálló hírneves fogá-

™ szali műtermemhez. Készítek 10 évi jótálással 
teljes légszivós fogsorokat, szájpadlásmentcs fo

gakat (hidállásokat), melyeket a szájból kivenni nem kell és nem 
is lehet. Finom műfog 4O0 koronától, „Randolf“ aranypótló fém
ből darabja 900 koronától, fogtömés 400 koronától, fogtisztitás 
400 korona Vidékieknek 1—2 nap alatt. Az egyesület t. tagjai
nak jelentékeny árengedmény. Fogad este ?-ig, vasárnap délig.

FENYVESI JENŐ fogászati műterme
Budapest, VII , Thököly-ut 6 TELEFON: József 52—26. 
(A keleti pályaudvar ind. old. szemben, Nefelejts-utca sarok.)
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