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Az Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetsége 1924. 

évi március hó 2.-án farsang utolsó vasárnapján este a Szent 
Gellért-szálló nagyhalljában az

önkéntes Mentő Egyesület
és saját alapja javára tánccal egybekötött

i í v é s z e s t é l y t
rendez Forray Szandtnev Ily énekművésznő, Kovács Ferenc 
zongoraművész, Lévay Gyula kath. színművész, a „Magyar 
Széppélda’’ főnöke, Nedves Máry dalénekesnő, Pogányné, H. 
Hala dalénekesnő. Ruffy József dalénekes, Zimmer Ferenc dal
énekes, Metlerszky Micike szavalóművésznő szrves közreműkö
désével. A zenét a tánchoz Kócé Lá zló közkedvelt zenekara 
szolgáltatja. — Belépő-dij: személyjegy előreváltva vigalmi adó
val 6000 K, pénztárnál 10000 K. — A műsor este pont 9 órakor 
kezdődik. Jegyek kaphatók a rendezőségnél és a szövetség tit
kárságánál VII., Dohány-u. 74. I. em. 16 — A jótékony célra 
való tekintettel felülfizetéseket köszönettel fogadunk és szakla
punkban nyugtázunk. Legyen ott az estélyen minden egészség- 
ügyi alkalmazott!

Nagy szociális igazságtalanság.
Irta : Tobler János v. képviselő, főtitkár.

Louis Veuilolt „A szabadgondolkodó" című 
könyvében apjáról — egy szegény ismeretlen faze
kas — rövid megemlékezést tesz.

Apám — igy Írja Veuillot — egész élete alatt 
csak a haszon és siker nélküli nehéz munkálko
dást ismerte. Egyedül csak lelkiismerete és napi 
becsületes munkálkodása adott neki némi nyugal
mat. Az ötven év alatt senki sem törődött vele kö
nyörtelen adókat hajtottak be rajta, fiainak életét 
vették és igy tovább. Nem volt senki, aki védte, aki 
segítette volna, mit jelentett tehát részére az emberi 
társadalom s mit a nagyhangú törvényei, hogy légy 
alázatos és becsületes, Jmert ha lázongsz, fejbelő
nek ; ha lopsz bezárnak. De, ha szenvedsz, mi nem 
tehetünk róla: ha nincs kenyered, menj a kórházba 
s halj meg, mert ehhez nincsen közünk." Így ir a 
francia. Nem volt e a munkásnak élete egy csön
des martyrum ? A szegény fazekas sírjáról a tudós

fiú gondolatokkal távozott, melyeket igy ir le köny
vében : A tényeknek, az igazságnak rettenetes meg
ismerése a kárhoztatásig vitt, azonban nem a munka 
vagy a szegény kérdésénél, de igenis a nagy szo
ciális igazságtalanságnál, mely a világ kis embereit 
még attól is megfosztja, mit Isten adott sorsának 
könnyebb elviseléséhez. A simái nyertem meg az 
emberi társadalom s civilizáció igazi megismerését 
Mivel az emberiség Istent tagadja, tagadja a sze
gényeket is és létüket a sors játékának dobja oda. 
Ilyen szociális rendszer igazságtalan s nem lehet 
soha tartós életű.

E szavak sajnos, nagyon is igazak. Ha Veuil
lot a nagy szociális igazságtalanságot kárhoztatja, 
joggal látja ebben minden rossznak alapját, amik a 
mai emberiséget meglátogatják. Hiányzik az embe
rekben a nagy égi tűz, az égi fáklya, mely útjaikon 
vezetné őket, s szivükben embertársaikért isteni 
meleget gyújtana. Bárhová íekinfünk ma, nehéz 

! ólomsúly és sötétség fekszik az emberi kedélyen. 
S az éji sötétségből kiált a nyomorúság s a sze
génység segítségért, itt hallani a forradalmi izgatás
rekedt, süvítő hangját.

Ha a mai gazdasági beosztás, vezetve hamis 
liberalizmustól és szociálizmustól, az emberben csak 
állatot lót, melynél a legcsekélyebb ellenszolgóiat 
mellett a legnagyobb hasznot lehet húzni, úgy az 
ilyen rend, vagy beosztás a legnagyobb fokban 
igazságtalan s nem állhat semmi közösségben a 
kereszténységgel. Mert a kereszténység a munkát 
nemesíti s XIII. Leó pápa munkás-encvklikája a 
legnagyobb szigorral elitéli azokat (szószerint „kik. 
hogy telhetetlen élvezetvágyukat kielégítsék, a mun
kásság tömegeit kemény marokkal letörik, s jogaik
tól megfosztják."

Minden munkásnak, még a legszegényebbnek, 
vagy Iegelhagyatottabbnak is, éppen olyan jogos igé
nye van a földi jólétre, akár a leghatalmasabb vagy 
leggazdagabb földi lénynek. Ma azonban a mun
kást legtöbbbször a sorsára bízzák s igy elhagyatva 
a társadalom összességétől, fogékonyé válik lelkü- 
lete a gyűlöletre s elhagyja apáinak hitét, mely 
egyedül adhatna még neki támaszt összeroskadása 
ellen. Az agyondicsért hamis liberalizmusnak ez a 
legnagyobb bűne, melynek szomorú következmé
nyeit mór három évtized óta viseljük. Megváltozta
tásánál kettőn áll a vásár, a munkásságon s a ke
resztény társadalmon.

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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Művelődés.
Egyesületünk vezetőségének régi óhaja teljesült 

akkor, amikor végre sikerült megvalósítani, hogy 
tagjaink számára előadásokat tarthassunk, hogy 
azokon tanulhassanak, művelődhessenek, okulhassa
nak. Az előadások eddigi látogatottsága reményt 
nyújt arra, hogy tagjaink ezentúl is nagy számban 
jelennek meg az előadásokon. A mikor újból fel
hívjuk tagjaink figyelmét ezen tudományos előadá
sokra, kérjük őket. ne mulasszák el az alkalmat, 
hogy ismereteiket gyarapítsák, s az előadásokon 
minél nagyobb számban vegyenek részt.

Az előadás sorozatot dr. Krizs Árpád, szövet
ségünk elnöke a következő beszéddel nyitotta meg:

A munkás-szervezetnek nem csak az a célja, 
hogy tagjainak anyagi jólétét biztosítsa, hogy csupán 
csak bérmozgalmakkal, bérj«vitással, sérelmek, pa
naszos ügyek elintézésével, állásközvetítéssel foglal
kozzék, hanem egyúttal a tagok erkölcsi javát is 
igyekeznie kell minél nagyobb mértékben támogatni. 
Mindent meg kell tennie, hogy tagjait tanítsa, nevelje, 
s így tagjai tudását fokozva ezzel is biztositsa érvé
nyesülésüket az étet küzdelmeiben.

Már a régi római bölcs Epictetus is azt mon
dotta, hogy nagyobb szolgálatot teszünk a hazának 
akkor, amikor polgárai lelkét műveljük ki. mint akkor, 
mikor magas házakat építünk számukra ; mert jobb, 
éa nagy lelkek laknak alacsony tető alatt, mintha 
tudatlan rabszolgák rejtőznek nagy házakban.

A szakszervezet vezetősége kezdettől fogva 
tisztában volt azzal, hogy a tagok tanítása és ne
velése szintén kötelessége, de sajnos, sok akadály 
állott ennek útjában. Legnagyobb akadály, hogy 
tagjaink nagy része a város perifériáján levő üze
mekben van alkalmazva. Megkíséreltük, hogy 
magukban a kórházakban vagy azok közelében 
gyűjthessük össze tagjainkat s ott tarthassunk szá
mukra előadásokat, de a kórházi igazgatóságok ezt 
nem engedélyezték. Megpróbáljuk hát, hogy a szö
vetség hivatalos helyiségében gyűjtsük össze hétről- 
hétre tagjainkat s az érdeklődőknek tudását külö
nösen a szociális téren fokozzuk. Ebben a tekintet
ben bizony igen sok a tanulni való. Nálunk nagyon 
sokan beszélnek szociális kérdésekről, munkáskér
désről, anélkül, hogy értenének hozzá. Az öntudatos 
munkásnak feltétlenül ismernie kell a munkásmoz
galmak eddigi történetét, sorsát. Ismernie kell jogait 
és kötelességeit, ismernie kell azokat az erőfeszíté
seket, amelyeket érdekében a munkásság igazi ba
rátai eddig kifejtettek, ismernie kell azokat az irány
zatokat, a melyek sorsának megjavítását célozzák.

A meggyőződéses keresztényszociaiista mun
kás- -ik ismernie kell a kér. szocializmus programm- 
ját. i Íját. törekvéseit, csak akkor fogja igazán meg
becsülni a szakszervezetet, ha tudja, hogyan akarja 
az a munkás sorsát jobbé, emberhez méltóbbá 
tenni. Sajnos, a magyar irodalom ezen a téren nagyon 
hiányos, alig van egy-két füzet, könyv, a mely a 
kér. szocializmus programmját. céljait, törekvéseit 
rendszeresen ismerteti. Kénytelenek vagyunk hét igy 
előadások útján pótolni a hiányt, hogy a tudás 
azután állandó szilárd akarattá erősítse a kér. szo
ciális eszméket, érzelmeket.

De más téren is állandóan fokozni, folytatni 
kell tudásunkat; nem csak a jó pap tanul holtig, 
hanem minden okos ember. Előadásaink az általá

nos tudás bővítését is célozzák. A tudás hatalom, 
segít az ember sorsán, fokozza az élet értékét és 
változatosságát, gazdagítja, értékesebbé teszi a lelket.

A mikor megköszönöm az összes előadóknak 
szives megjelenésüket és fáradozásukat, őszintén 
kívánom, hogy Isten segítségével előadásaink ered
ményesek legyenek, tagjaink tudósban, lélekben 
gazdagon, öntudatban megerősödve térhessenek 
vissza nehéz munkájukhoz a betegápoláshoz.

Dr. Krizs Árpád elnök megnyitó beszéde után 
az első előadó, dr. Zibjlen Endre leány-gymn. igaz
gató űr tartotta meg előadását a „Világnézet és 
jellem-“ről. A lelkeket megkapó és mélyen szántó 
előadást nagy figyelemmel hallgatták végig a meg
jelentek. Az általános nyomorúságnak okát is abban 
látja, hogy az emberek, különösen a jobb módban 
élők leikéből hiányzik a keresztény szellem, a ke- 
resztényies megértés.

Az egész beszéd szövegét szeretnénk szóról- 
szóra leközölni, azonban lapunk kis terjedelme erre 
nem nyújt módot. Az előadás megnyerő voltát bizo
nyítja az. hogy a következő előadást tagjaink ugyan-

; csak nngy érdeklődéssel várták.
A kulturelőadás második napján f. évi február 

14.-én Kocsán Károly szerkesztő úr „A keresztény 
gondolat és a szakszervezetek hivatásá“-ról tartott 

■ előadást Az előadásában a társadalmat rétegekre 
boncolgatta és megvilágította, hogy e rétegezés 
alapján mint törekszenek az emberek saját érdekei
ket biztosítani. Kiemelte beszédében azt is, hogy a 
tőke birtokosai, akiknek a tőkéjük mellett minden 
kényelem megadatott, mégis a közös érdekük szem
pontjából egységbe tömörülnek. Hivatkozott arra, hogy 
a munkásság, mely mindenkitől elhagyatott és leg
szegényebb rétege a társadalomnak, ha érvényesülni 
akar, úgy ezt ő is csak a szervezkedése erejével 
érheti el. Beszédében a nagy nyomor okát a ke
resztény felebaráti szeretet hiányának tudja be, mely 
a lelkekből kiveszett. Beszédét azzal fejezte be, ha 
azt akarjuk, hogy a munka megbecsülésben része
süljön és a munkás jobb sorsra jusson, azt csak a
szervezkedés útján érhetjük el.

Előadásaink harmadik napján Moravitz Lajos 
isk. igazgató ur tartott előadást „A magyar munkás- 
mozgalmak“-ról. Előadásának kiindulási pontját az 
1867. évből vette és adatokkal bizonyította be, hogy 
a magyar munkásmozgalom nem a szociáldemok
raták kezdeményezésére indult meg. Bebizonyította 
azt. hogy az első megmozdulása a munkásságnak 
nem volt gazdasági jelentőségű, hanem kizárólag 
önképzp jellege volt, mely későbbi években az ön
segélyzést. majd a betegsegélyezést is programmjóul 
tűzte. Azonban még ezidőben is a magyar jelleget 
viselte a munkásmozgalom. Ennek alapján tehát 
nem fedi a valóságot a szociáldemokraták azon 
állítása, hogy a munkás betegsegélyző és baleset
biztosító intézet, mely ma fennáll, az fő kezdemé
nyezésükre indult volna meg. Ezután ismertette, 
miként kísérleteztek külföldi befolyás alatt politikai, 
majd később gazdasági alapon és szakmánként is 
szervezkedni és a hatalmat a kezükhöz ragadni.

Előadása keretében végül a keresztényszocialista 
munkásmozgalom keletkezését ismertette nagy vo
násokban és kérte a halgatóságot, hogy elmélkedjenek 
a hallottakon és vonják le a követheztetéseket. 
A hallgatóság az előadásokat nagy figyelemmel 
kisérte. -V'x-.

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfiaetés nehezedre esik.
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T i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s t
rendez, melyre kérjük a t. Tagjaink megjelenését.

T Á R G Y SO R O Z A T : 1. Elnöki megnyitó. 2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
3. Pénztári jelentés. 4. Főtitkári jelentés. 5. Tisztikar felmentvénye és korelnök választása. 6. Az uj tisztikar 
megválasztása. 7. Indítványok és beérkezett levelek tárgyalása. 8. Elnöki zárszó. Az Elnökség.

Mi van a fővárosi közkórházak fizotésrendezésével.
Szövetségünk vezetősége az állami klinikák 

személyzetének fizetésrendezése után eljárt a fővá
ros tanácsának X. közegészségügyi osztályán Édes 
Endre tanácsnoknál az ügyosztály vezetőjénél, ki a 
múltban ígéretet tett, hogy a főváros nem zárkózik 
el az elől, hogy ugyanolyan arányban hajlandók 
emelni a fizetéseket, mint az állami klinikák.

Most, hogy a klinikákon, hosszú vajúdás után 
a fizetésrendezés megtörtént dr. Krizs Árpád szövetség 
günk elnöke a fővárosi kórházak személyzetének 
fizetését kérte 100%-al felemelni, A tanácsnok azt 
a kijentést tette, hogy a kért fizetésemelést egye
lőre csak 45—50%-ban adhatja meg f. évi február hó 
1-től visszamenőleg. Ameinyiben azonban ezen fi
zetés rendezéssel nem érték volna el a fővárosi 
közkórházak alkalmazottai az Állami klinikák sze
mélyzetének a fizetési fokozatát, úgy március 1-től 
újabb fizetésemelést adnak.

Ezen mozgalommal tehát nem záródik le a fi
zetésrendezésnek az ügye. Tudja minden egészség- 
ügyi alkalmazott, de tudniok kell a sorsunkat intéző 
tényezőknek is, hogy amit adtak eddig, hiszen az 
csak egy morzsa volt. mely máról-holnapra való 
tengődéshez. úgy-ahogy talán elég, azonban a be
csületes megélhetéshez, melyhez mint embernek, 
nekünk egészségügyi alkalmazottaknak is jogunk 
van, nagvon kevés.

Ezt érzi minden egészségügyi alkalmazott és 
ha azt akarjuk, hogy sorsunk megjavuljon, ember
ségesebb gazdasági viszonyok közé kerülhessünk, 
magunknak kell azt megalapoznunk. Ennek egye
düli módja pedig az, hogy minden egészségügyi al
kalmazottnak meg kell találni az utat a szövetsé
günkbe.

Fizetésrendezés a klinikákon.
A klinikai ápoló személyzet fizetésrendezése 

ügyében szövetségünk több esetben járt el a kul
tuszminisztériumban, sajnos azonban az ügy ren
dezését csigalasúsággal kezelték, ügy kezelték az 
ügyet, mintha nem is olyan egyének gazdasági 
helyzetéről lenne szó, akik máról-holnapra élnek, 
hanem legalább is tőkepénzesek sorsát intézték volna.

Érthetetlen volt szövetségünk előtt, hogy az ígé
ret dacára is a kifizetés késik és újabb lépéseket 
tettünk ez ügyben. Végre ez újabb eljárásunkat 
siker koronázta.

Lapunkban már jeleztük, hogy a klinikai ápoló 
személyzet fizetését még október 1-től a pénzügy- 
miniszter hozzájárulásával 50.000 koronára emelték, 
amely fizetés még ezideig nem lett kifizetve. Hogy 
a személyzet a késedelmes elintézéssel, a korona 
romlása és az árak mérhetetlen emelkedése folytán 
mit szenvedett, nem is akarjuk leirni.

Értesültünk arról, hogy a fővárosi klinikákon 
f. évi február 4—5-én 80.000 és 100.00 koronájával 
fizették ki visszamenőleg az ápolószemélyzetet. Az 
értesülés vétele után szövetségünk megirtq a vidéki 
csoportjaink vezetőségeinek a fizetésrendezést, melyre 
az a válasz érkezett, hogy a vidéki klinikákon a ki
fizetések nem történtek meg.

Szövetségünk vezetősége ez ügyben újabb lé
péseket tett és Ígéretet kapott a kifizetések sürgős 
kiutalására. Reméljük, hogy ezen Ígéret nem marad 
ígéret és tagjaink mire e sorokat olvassák már a 
megérdemelt fizetésüket megkapták. Meg kell emlí
tenünk még, hogy a kultuszminisztérium illetékes 
ügyosztályán azt az Ígéretet is kaptuk, hogy f. évi 
február l-ével a fizetések kb. 20.000 koronával 
emelkednek.

Bár megnyugvással vesszük tudomásul az 
újabb fizetésemelést, mégsem tudunk örvendezni, 
mert azon mérhetetlen drágulás, mely az utóbbi 
hetekben beállott, minden egészségügyi alkalmazott 
gazdasági helyzetét — mely eddig is súlyos volt — 
most már katasztrofálissá tette.

Az „Otthon" egyesület.
Az „Otthon" Egyesület megalakulása óta élén- 

1 kebb érdeklődés észlelhető annak működése iránt. 
Örvendetesen tapasztaljuk ezt azon tényből, hogy 
nap-nap után emelkedik a tagok létszáma. Azon
ban bizonyítja ezen érdeklődés azt is, hogy ma 
már az „Otthon" eszméje a maga valóságában és 
nagy horderejével, mind nagyobb tért hódit az egész
ségügyi alkalmazottak lelkében. Kezdik megérteni, 
annak gazdasági előnyeit, mely annak megvalósí
tása nyomán fakad.

Azonban nem szabad megállanunk a megkez
dett úton. Ha már az alapjait megvetettük az „Ott- 

1 hon“-unknak, tovább kell azt építenünk. Nem sza- 
| bad megelégednünk, ha mi már tagjai lettünk az 
! egyesületnek. Ha mi meg tudtuk érteni fontosságát, 

kötelességünk azt megértetni azokkal is, akik még 
ezt nem értették meg. Fel kell ráznunk minden 
egészségügyi alkalmazottat tespedéséből, életunt-
ságéból.

Nincs csüggedésre okunk. Reménynek sugara 
aranyozza be utunkat. Csak akarnunk kell és mi 

i tudunk nagyot és szépet alkotni, Nem szabad kis- 
hitűeknek lennünk. Legyen bennünk az akarat és 
szorgalom oly nagy. mint abban a kicsi hangyában,

! aki egész nyáron szorgalommal gyűjti az élelmet 
télire az éléstárában, hogy legyen neki mihez nyúlni. 
És ha ez meglesz bennünk, akkor meglesz a mi 
meleg, csendes „Otthon“-unk, amelyben a béke, a 
nyugalom, a kultúra és a becsületes tiszta szóra
kozás, amit lelkünk oly sóvárogva áhitoz, fogja be
sugározni életünket.
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H Í R E K .

Tagdijrendezés.
É rte s ítjü k  t. T a g ja in k a t, hogy a  ta g d ija t  

f. év i fe b ru á r  hó l . - tö l  a  seg éd m u n k á so k n a k  
és kórh ázi ápolóknak, ápolónőknek 20 0 0  K -ra , 
p r iv á t  és II . oszt. ápo lókn ak  és ápolón őkn ek  
3000 K -ra  em eltü k  fel.

Eljegyzés. Szövetségünk egyik agilis tagjának, 
Vitkouits János fürdőmesternek bájos leányát, Ilonkát 
eljegyezte Borbély Gyula banktisztviselő. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Halálozások. Szövetségünk tagjai sorából ismét 
két régi, kipróbált harcosunkat vesztettük el. Cseh 
Mária ápolónő 31 éves korában hunyt el. Temetése 
f. évi február 4.-én, hétfőn d. u. 3 órakor volt a 
Farkasréti temetőben. — Hesz Györgyné ápolónő 
29 éves korában hunyt el. i emetése f. évi február 
14-én d. u. fél 3 órakor volt a Szt. Rókus-kórház 
halottasházából. A gyászoló hozzátartozókon kívül 
nagy számban vettek részt kartérsnői, valamint a 
szövetség tagjai. Az elhunytat a szövetség nevében 
Szieben József főtitkár búcsúztatta el. Kegyelettel 
őrizzük emléküket. Nyugodjanak békében!

A szövetség választmányi ülése. Szövetségünk t. évi 
február 20-án tartotta meg rendes havi választmányi ülését dr. 
Krizs Árpád szöv. elnök vezetésével. Elnök üdvözölve a nagy
számban megjelent választmányi tagokat az ülést megnyitotta 
és kérte a jegyzőkönyv felovasását. Válly Ferenc felolvasta a 
jegyőkönyvet, mely ellen kifogás nem tétetett. Szele József a 
pénztári jelentést olvasta fel, melyet megnyugvással veitek tu- 
demásul. Szieben József főtitkár jelentette, hogy a Betegápolók 
Egyesülete foglalkozott a tagdíjemelés ügyével és mint a Fürdő- 
sök Egyesülete, szintén 2000 és 3000 koronában állapította azt 
meg f. évi február 1-től. A szövetség választmánya a tagdíj
emeléshez hozzájárult. Somogyi Anna indítványozza, hogy a 
tagsági igazolványok árát is emeljék fel, mert a nyomtatási 
költségekkel nincs arányban. Több hozzászólás után egyelőre 
600 koronában állapitatott meg az ára. Ugyancsak indítványozza, 
hogy a könyvtár biztosítási és használati diját is rendezzék. 
Gila Ferenc, Piacsek Ferenc és még többek hozzászólása után 
könyvbiztositéknak 5000 korona és használati dij fejében 100 
koronát állapítottak meg hetenként. Szieben József felhatalma
zást kér törzslapok nyomatésára. amit a választmány megad. 
Dr. Krizs Árpád elnök a tisztviselők fizetésrendezését tette 
szóvá, melyhez Baracsi Mihály, Szele József, Somogyi Anna, 
Suba Imréné és még többen szólották hozzá s azután a fize
tések összegében állapodtak meg. Ezután dr. Krizs Árpád 
elnök üdvözölte az uj titkárnőt, ki első alkalommal vett részt 
a választmány ülésén és kérte, hogy egy programmot dolgozna 
ki, hogy mint látná célszerűnek a szövetség erősebbé tételét. 
<5zv. Soltész Edéné titkárnő megköszönte a meleg szavakat és 
megígérte, hogy amint megismerte a szövetség belső életét, a 
kívánságnak eleget fog tenni. Szieben József főtitkár szívesen 
vállalja a fürdők látogatását, csak mód adassák erre. Egyben 
szóvátelte a kultúrelőadásokat. mely iránt nem látja azt az ér
deklődést, amit a tagoktól és elsősorban a választmány tagjai
tól elvárna. Kér több érdeklődést és látogatottságot. Több tárgy 
nem volt, az elnök az ülést bezárta.

Igazgatósági ülés. A Magyarországi Betegápolók és Ápoló
nők Országos Egyesülete f. évi február 12-én tartotta meg ren
des havi választmányi ülését dr. Rajnai Béla elnök vezetésével. 
A határozatképesség megállapítása után a jegyzőkönyv olvas
tatott fel, mely ellen kifogás nem tétetett. Tatár Balázs beszámolt 
a pénztári állományról, melyet egyhangúlag tudomásul vettek. 
Szieben József főtitkár beszámolt a klinikai és fővárosi közkór
házak alkalmazottainak fizetésrendezése ügyében tett lépéseink
ről és eredményéről, mit megnyugvással vett tudomásul az 
igazgatóság. Ezután a tisztújító közgyálés ideje állapíttatott meg. 
A levelek és kérvények tárgyalására került a sor, melynek 
alapján Kuhár Ladmilla kérelmét a tagok sorába való felvétele 
ügyében az alapszabályok értelmében elutasította. Sarkadi 
Eszter II- osztályba helyezési kérelmét magáévá tette. Vujfeou 
Mihályné I. osztályba való feltvélelét elfogadta. Csizmadia Sán- 
dorné felvételét egyelőre függőbe helyezte az igazgatóság. Bell 
Vilma a tagdijrendezés ügyében indítványt terjesziett elő, mely

nek alapján több ig. tag hozzászólása után a tagdíj f. évi feb
ruár 1-től kórháziaknak 2000 K. privát és II. oszt. ápolók és 
ápolónőknek 3000 K. Segédmunkások 2000 K. tagdijat fizetnek. 
Szieben József főtitkár indítványozta, hogy a beiratási dijat 
1500 K.-ra emeljék. Több hozzászólás után a beiratási dij 2000 
K.-ban állapíttatott meg. Özv. Soltész Edéné titkárnő az uj Ingok 
névsorát olvasta fel, ami tudomásul vétetett. Több tárgy nem 
volt, elnök az ülést berekesztette.

A Budai Fürdősök Betegsegélyző és Temetkezési Egye
sületének közgyűlése f. évi február 7-én folyt le. Az egyesü
letnek ez volt a XXVII. tisztújító közgyűlése. Elnöke 27 éven 
keresztül Schiller Gyula fürdős volt, ki most inás elfoglaltsága 
miatt e tisztségéről lemondott. A közgyűlés a hosszú és fáradt
ságot nem ismerő munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetét mon
dott és melegen ünnepelte a lelépő elnököt és helyébe Bugyáki 
Ferenc fürdőmestert választotta meg. A  közgyűlés alelnökök- 
Nagy Miklós és Nagy Gergely fűrdösöket választotta meg. F 
szép időt megért egyesületnek kívánjuk, hogy e nehéz időkben 
is ép úgy teljesíthesse azon missziót, melyet válalt, mint abban 
az időben melyben megalakult.

Csoportunk alakult Szegeden. Szegeden f. évi 
január 15-én alakuló ülést tartottak az egészségügyi 
alkalmazottak, mely ülésen Fekete Pál kerületi titkár 
vett részt. Az ülésen kimondották a csoport meg
alakulását és egyben a csoport tisztikarát a követ
kezők személyében választották meg : Király Sándor 
elnök, Rusznák Juliska titkár, Balázs Katica pénz
táros. Választmányi tagok lettek; Dér Andorné, 
Dávid Anna és Domokos Ántalné. Az alakuló ülé
sen mindjárt 26 tag lépett be. A szervezési munka 
erősen megindult és azon reménnyel kecsegtet, hogy 
Szegeden hamarosan egy életerős és tartós csoportja 
lesz Szövetségünknek Az ülésen mindjárt a szegedi 
klinikai ápolószemélyzet régen vajúdó fizetésrende
zésének ügyével is foglalkoztak és átiratban keres
ték meg az ottani klinikai igazgatóságot, mely ígé
retet tett, hogy sürgősen felterjeszti kérelmüket a 
kultuszminisztériumhoz. Ez ügyben lapunk más helyén 
bővebben foglalkozunk. A csoport jövő működésé
hez sok szerencsét és Isten áldását kérjük.

Helyreigazítás. A múlt számunkban a kultur- 
előadások sorozatában a kilencedik pontban elő
adónk nevét sajtóhiba következtében tévesen közöl
tük. Előadónk dr. Mandler Ottó, a Kalvintéri viz- 
gyógyintézet tulajdonosa lesz. Előadásának tárgya 
„Házasság és betegség" lesz.

Mi történi a Bába Egyesületben. Nem történt egyéb, 
mint egy kis takaritás. Két év kellett ahhoz, hogy a Bába 
Egyesület vezetősége tudatára ébredjen annak, hogy a soraik
ban olyanok is vannak, akik a fejlődés lehetőségének csiráit 
igyekszenek megfojtani, hogy az életre ne keljen. Mi már ezt 
az alakuló gyűlésen, két évvel ezelőtt láttuk és már akkor meg
mondottuk, hogy a tiszta búza közé konkoly keveredett, mely
nek eltávolítása nélkül nincs élet, nincs fejlődés. Ott, ahol a 
szélsőséges elemek oly befolyást tudtak gyakorolni, mint az a 
Bába Egyesületben Kovács Margit személyén keresztül érvé
nyesült. ott építésről szó sem lehetett. Ott csak rombolás, pusz
títás érvényesülhetett. Végre belátta a Bába Egyesület vezető
sége is, hogy Kovács Margit és társainak személye nem kívá
natos és igy a végzet e hölgyeknek betelt. Lehullott a szerep
lés csillaga a sötétség homályába, ahonnan kikelt. Vagyis rö
viden szólva az egyesületből kizáratott.

FO G A K  F E N Y V E S Í-n é l
legszebbek, legjobbak és legolcsóbbak.

Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalások, tökéle
tes rágóképességei, kaucsuk, arany vagy aranypótló
ban. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek 1-2 nap 
alatt. E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények.

F E N Y V E S I  JEN Ő  fogászati műterme
Budapest, VII. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben.
(Nefelejls-utca sarok). Fogad este 7 óráig. Vasárnap délig.
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