_ IV. évfolyam.________________________ 5. szám— t________________ 1924. május 1.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALM AZO TTAK LAPJA
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Lesz még tavaszunk!
A tavasz a szabadság időszaka, a bilincsnyilogató. A tél jégpáncélját szétszakítja a diadal
mas élet, ez az isteni erő, amely halottaiból évrőlévre föltámad. A tavaszi napsugár végigcsókolgatja
a palotákat és kunyhókat és bekandikál az úr és
munkás lakásába egyaránt. A paloták lakóinak a
tavasz új örömöket, a szegény embernek pedig több
gondot és bánatot okoz. A tavasz királyát a palo
ták lakói új ruhában fogadják, a szegény emberek
pedig rongyos ruhákban vonulnak elébe. A paloták
lakói ma, sajnos, többnyire ujmagyarok, akiket a
szerencse kereke oly magasra ragadott, amilyen
magasra a legmerészebb állmaik szárnyán sem re
pültek fel. Ezeké az új gazdagoké ma az élet, a
kacagás, az öröm. A szegény emberé a munka, a
gond, a könny. Ahhoz, hogy valaki ma gaz
dag legyen és a szerencse kerekével felemelkedjen
nem kell más, mint tág lelkii'-meret és mérhetetlen
önzés. Akiknél ez megvan, azok mind a szerencse
fiai, a sors kegyeltjei. Az emberevők fajtája a kultúra és civilizáció dacára még mindig nem veszett
ki. Sőt ma talán több van ezekből, mint valaha.
Az emberek ugyanis a XX-ik században egymás
ból élnek és egymást eszik meg. A szegény ember
becsületes s nem vágyakozik arra, ami nem az övé.
Nagyon igaz az a mondás ma is, sőt talán ma leg
inkább, hogy a szegénység a becsületesség rokon
fogalmak és egymást egészítik ki. A becsületes em
berek milliói Hamupipőke módjára rongyokban jár
nak és a tavasz nekik öröm helyett gondot jelent.
Le kell vetniök ugyanis a szegényes és ko
pott télikabétot, amivel eltakarták a még silányabb
alsóruházatukat. A szegénység nem szégyen, de a
nyomorúság fáj. Könny szökik az ember szemébe
mikor a munka királyi embereit rongyokba burko
lózva látja járni. Azt mondják, a kagyló fájdalmá
ban szüli meg a drágagyöngyöt. Ha ez igaz. akkor
a magyar fájdalomnak is meg kell szülni ezt a
drága ékszert. Én azt hiszem, hogy ez meg is szü
letett és hogy ez nem más. mint a keresztényszo
cializmus, amely át fogja alakítani ezt az elkorcsosult, bűnös világot. Ennek a szent eszmének kell
az emberek leikébe és szivébe hitel, erőt önteni,
hogy erősek legyenek abban a küzdelemben, me
lyet a becstelenség ellen folytatunk. Ennek az esz
mének kell a sárbataposott erkölcsi törvényeket fel
emelni s megtisztítani s az oltárokon szent lángo
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kat gyújtani az igazság istenének, akinek a helyét
ma a pénz ördöge foglalta el. Ennek az eszmének
kell megváltani a világot, mert az ördög szocializ
musa erre képtelen. Ne csüggedjetek tehát, ti lené
zett szegény koldusemberek, mert tirajtatok az Is
ten csókja ég és az Isten teremtő eszközei vagytok.
Legyen erős a hitetek és higyjélek el, hogy az a
koldúsélet nem tarthat soká, mert ahogy minden
tél után eljön a tavasz, úgy a ti szenvedésteknek
is vége szakad. Lesz még s lenni kell nekünk is
tavaszunknak, ha szent eszménk alakjában feltá
mad ismét az elnyomott szegény emberek Meg
váltója t
Székely János.

Kultur előadásaink.
Azon előadásaink iránt, melyeket tagjaink ön
művelődése céljából megindítottunk és minden hét
csütörtök estéjén tartatnak meg. a megjelenő tagok
mind nagyobb érdeklődést tanúsítanak.
E lapunk hasábjain először is Székely János
ny. népjóléti államtitkárnak, a szaksz. központunk
elnökének előadásáról számolunk be. „Tőke és a
munka harca" volt az előadás témája. Előadásé
nak bevezetésében ismertette a római patríciusok
és rabszolgák egymás közti viszonyák, majd a ké
sőbbi időkben hazánkban 1848 előtt a nemesség
és jobbágyság egymásközti viszonyát, majd az újabb
korban, a jobbágyság megszüntetése után a tőke
és a munkásság egymósközti viszonyát. A 67-es
évekre visszamenőleg a jelen ideig ismertette, mi
képen ragadta magához az idegen tőke a kereske
delmet és ipart. Számszerű adatokkal bizonyította
be milyen tőkeösszeggel indultak egyes bankok hó
ditó útjukra. Előadásában csak két nagybankot ismertett meg és statisztikailag mutatta ki hány vál
lalat tartozik az érdekkörükbe. És kimutatta, azt is.
hogy csak az általa említett két bank több mint
kétszázezer munkás sorsa felett rendelkezik. Elő
adáséban rámutatott, hogy a munkásságnak nagy
részben azonos a sorsa a rabszolgáéval, vagy job
bágyéval. Végül beszéde végén igazolta, hogy a ma
is fennálló igazságtalanságokat csak a keresztény
szocialista igazság erejével lehet megszüntetni.
Március 27-én Moravitz Lajos igazgató: „A
szakszervezeti tagok jogai és kötelességei" címen
tartott előadást. Előadásában ismertette szerveze
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A közgyűlés a jelentéseket megelégedéssel
vette tudomásul és a felmentvényt megadva Szele
József kartársat választotta meg korelnöknek ki e
bizalmat megköszönve kérte a jelölőbizottság kikül
dését. A jelölőbizottság tagjai lettek : Méder Mária,
Görög Ferenc, Suba Imréné, Koncsek Mária, Hor
váth Gyuláné. A bizottság megválasztása után
körelnök az ülést felfüggesztette.
Korelnök a jelölés után az ülést megnyitotta,
mely után a közgyűlés elnöknek újból dr. Rajnai
Béla főorvost, alelnököknek Madari Sándort és
Balázs Flórét, főtitkárnak Szieben Józsefet, pénztá
rosnak 1 atár Balázst választotta meg. Ellenőrző
tagokká választattak Papdi Antalné, Szele József,
Koncsek Mária, Válfy Ferenc és Hertl Róza. Igaz
gatósági tagokká választattak : Méder Mária, Bell
Vilma, Boray Józsefné, Bencsik Józsefné, Éder Teréz,
Exner Adolfné, Miskolci Béla, özv. Horváth Gyuláné,
özv. Suba Imréné, Nagy Józsefné, Somogyi Anna,
Tizedes János, Virágh Júlia 1. Póttagokká Czanik
Lászlóné (Benda), Jajcai Mária, Kubica Anna, Virág
Júlia II., Marics Júlia. Ordán Mária választatott meg.
Dr. Rajnai Béla orvoselnök megköszönte úgy
a maga, valamint a megválasztottak nevében azon
bizalmat, mely az uj vezetőséggel szemben is meg
Á B etegápoló E gyesület köznyilvánult és ígéretet tett, hogy mint eddig is. úgy
gyűlése.
a jövében is minden törekvésével azon lesz, hogy
az egyesület jó hírnevét tovább ápolja és a tagok
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők
érdekeit előmozdítsa. Ezután elfoglaltságára való
Országos Egyesülete f. évi március 25.-én tartotta
tekintettel engedélyt kért a távozásra. Az ülés további
meg rendes évi tisztújító közgyűlését dr. Rajnai Béla
vezetését Madari Sándor alelnök vette ét és a be
orvos, elnök vezetésével. A szöveiség részéről dr.
érkezett levelek és indítványok tárgyalására tértek
Krizs Árpád szöv. elnök és a szakszervezeti köz
át. Kizárt tagjaink közül Andrekovics Teréz és Czirják
pont résséről Tobler János v. nemzetgyűlési képvi
Margit kérvényeit tárgyalta a közgyűlés, melyben
selő központi'Yőtitkár vett részt. A nagy számban
visszavételüket kérték. Hosszas vita után a közgyűlés
megjeleni tagokat dr. Rajnai Béla orvos elnök, va
azon megszorítással vette vissza őket, hogy az első
lamint a szövetség és a központ részéről megjelent
csekélyebb vétség után az egyesületből visszavon
vendégeket is meleg szavakkal üdvözölte. Tatár
hatatlanul mindenkorra kizárja. Az egyesülethez
Balázs beszámolt a pénztári állományról, Deák
több mint ötven tag aláírásával indítvány tétetett a
Mária örökös titkárnő pedig a taglétszámról és állás
jelvény és egyenruha viselésére. Többek hozzászóközvetítésről számol! be. Állásközvetítés volt az
elmúlt évben kórházakban 362, klinikákra 38, sza i lésa után az indítványt átutalta a közgyűlés az igaz
gatósághoz, hogy az igazgatóság foglalkozzék vele.
natóriumokba 486, privátba 860, kezeléshez 29 eset
Deák Mária titkárnő indítványt terjeszteti be, mely
ben, összesen 1757 esetben. Uj beiratkozott tag
szerint a közgyűlés utasítsa a titkárságot, hogy a
238, meghalt 5, kizáratott 3. Ezután Szieben József
szanatórium egyesülethez nyújtson be újabb memo
főtitkár tette meg a jelentését. Beszámolt arról, hogy
randumot a napi díjazások rendezése ügyében.
a fővárosi közkórházak ápolószemélyzetének fizetés
A közgyűlés az indítványt magáévá tette. Balázs
rendezése érdekében 25 esetben jártunk el, ami
Flóra a drágaságra való tekintettel indítványozta,
mindenkor eredménnyel járt. Az állami klinika
hogy a tagdijat emeljék fel. Többek hozzászólása
ápolószemélyzetének fizetésrendezése ügyében 12
után a közgyűlés a tagdijat a múlt számunkban
esetben jártunk el eredményesen. A kerületi pénztár
közzétett alapon rendezte.
ápolószemélyzetének fizetésrendezése ügyében öt
esetben eredményesen jártunk el. A szanatórium
Az indítványok letárgyalésa után Tobler János
egyesület vezetőségéhez több esetben memoran
v. nemzetgyűlési képviselő, központi főtitkár szólalt
dummal fordult, hogy a bejáró ápolónők és ápolók
fel. Beszédében a drágaságot és a betegápolók
napidijazását a drágaság arányában fokozzák. Bár
nyomorúságos gazdasági viszonyait világította meg.
a kérelmünk nem is járt teljes eredménnyel, mégis
Rámutatott arra, hogy a betegápolás mily óriási
sikerült javítani a helyzetükön. A privát ápolónőink
önfeláldozással jár, mely hivatáshoz végtelen türe
díjazását mindenkor a drágaság arányában iparkod
lem, önmegtagadás és lelkierő szükséges, melyet
tunk biztosítani. Az egyesület egy közgyűlést, kilenc
csakis egy felsőbb hatalom, isteni erő adhat. És mind
igazgatósági ülést, öt tagértekezletet tartott, melyen
ezért a munkáért a mai rettenetes drágaságban oly
a drágaság és az ápolószemélyzet gazdasági hely
alacsony havi díjazást kapnak, melyből egy pár
zetét vitatták meg. Szegeden egy csoport alakult,
harisnyát sem tudnak venni. Fejtegette, hogy a köz
melynek már több mint 30 tagja van. Egy éves
szükségleti cikkek árait az aranyparitásra vagy még
ingyenes betegápolóképző tanfolyamot tartott dr.
azon felül is emelték, csak a dolgozó munkásság
Rajnai Béla orvoselnöknek, mint előadónak veze
munkabére maradt messze az aranyyaritás alatt.
tésével. Önművelődés céljából a szövetséggel kar
Majd vázolta, hogy a keresztényszocialista munkás
öltve kultureiőadásokat rendez hetenként egyszer,
ság törekvése az, hogy az indexrendszert törvénye
csütörtökön esténként fél nyolc órai kezdettel.
sen biztosítsák. Végül bejelentette, hogy a központ
teink feladatál és vázolta, ha eredményes munkát
várnak a szervezettől: a jogokkal szemben milyen
kötelezettségek járnak.
Április 3-án dr. Zibolen Endre igazgató a „De
mokrácia" címen tartott előadást. Ismertette, hogy
különböző országokban hogyan gyakorolják a de
mokráciát és hogy hazánkban is mennyire vissza
élnek a demokrácia jelszavával. Fejtegette, hogy
keresztényszocialista szempontból miként kell a de
mokráciának érvényesülni, ha a dolgozó emberiség
javát akarja szolgálni.
Április 10-íii Koródi-Katona János a kér. szoc.
párt főtitkára a „párt és szakegyesületek" egymás
közti viszonyáról tartott előadást. Előadásában fej
tegette, hogy a szakegyesületi tag akkor szolgálja a
saját és a kői érdekéi, ha a szakegyesületen kívül
a vele szorosan együttműködő pártéletből is kiveszi
a részét. Kér‘e a hallgatóságot, hogy mindenki a
lakásához legközelebb álló pártszervezetet annak
hivatalos óráiban látogassa szorgalmas n.
Az előadásokat nagy számban hallgatták és a
legnagyobb érdeklődéssel kisérték végig.
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nagy figyelemmel kiséri a betegépolók küzdelmét,
melyet a kenyérért folytat és ahol lehet, ott segítő
kezét nyújtja. A közgyűlés nagy figyelemmel hall
gatta az előadást és kimondotta, hogy csatlakozik
a központ azon törekvésének támogatására, mely az
indexrendszer életbeléptetését célozza.
Madari Sándor alelnök megköszönte Tobler
testvér előadását valamint a tagok türelmét és ezzel
az ülést bezárta.

A Fürdőalkaimazottak Egyesü
letének közgyűlése.
A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos
Egyesülete f. évi április 6.-án tartotta meg rendes
évi tisztújító közgyűlését Nagy Pál elnök vezetésésével. A nagyszámban megjelent tagokat elnök
meleg szavakkal üdvözölte, mely után Gila Ferenc
számolt be a pénztári állományról. Szieben József
főtitkár beszámolt az egyesület évi munkájáról.
Az egyesület egy közgyűlést, kilenc választmányi
mányi ülést, egy tagértekezletet és két üzemi érte
kezletet tartott. Előbbin a drágaság kérdését és a
fürdőalkalmazottak gazdasági helyzetét vitattuk meg.
utóbbiakon az üzemi munkások sérelmeit tárgyaltuk
le. A főváros tulajdonát képező fürdőkben alkal
mazott személyzet gazdasági helyzetének könnyítése
érdekében memorandumot nyújtottunk be a főváros
tanácsához, melyben az alkalmazottak részére kér
tük a háztartáshoz szükséges tüzelőnek önköliségi
árban való kiutalását. Valamint kértük, hogy a für
dőárak emelkedésével ugyanolyan százalékarányban
emeltessék a kezelési díjszabás is, mindkét esetben
kérésünk meghallgatásra talált. A magánfürdők igaz
gatóságához, ahol a kezelési díjszabás nem volt
arányban a fővárosi fürdőkével, memorandummal
fordultunk, mely eredménnyel is járt. Kezdeménye
zésünkre azon tagjaink részére, akik még az első
segélynyújtási ianfolyamot nem végezték, az Önkéntes
Mentő Egyesületben végezhették azt el. Az önmű
velődés fokozására a vezetőség kulturelőadásokat
rendez csütörtökön esténként. Tagjaink szórakozta
tására és pénztárunk gyarapítására egy arató és
egy múvészestélvt rendeztünk, mely mindkét eset
ben úgy erkölcsi, mint anyagi sikerrel járt. Az egye
sület hetven uj tagot szerzett. Meghalt négy tag.
Privát állásba 49, fürdő, szanatórium, uszoda és
szezonfürdőkbe ötvenhét esetben közvetítettünk.
Megemlítést érdemel a fürdőalkaimazottak forgalmi
megadóztatása elleni mozgalmunk, mely teljes ered
ménnyel járt. A jelentéseket nagy megelégedéssel
vették tudomásul.
A közgyűlés a jelentések után a felméntvényt
megadta és korelnöknek Veszprémi László válasz
tatott meg, ki köszönetét mondva a bizalomért,
kérte a jelölőbizottság megválasztását. A bizottság
tagjai lettek Fazekas Mihály, Törő Ignác, Kertész
Károly, Pellák Sámuel és Gila Ferenc.
A korelnök a jelölés után az ülést, melyet
előbb felfüggesztett, újból megnyitotta. Fazekas Mihály
a jelölőbizottság névsorát terjeszti elő, mely szerint
a következőképen választatott meg az uj tisztikar:
Elnök Nagy Pál, alelnök Bugyáki Ferenc, főtitkár
Szieben József, Szaktitkár Fazekas Mihály, pénztáros
Gila Ferenc és Dicsi János. Választmányi tagokká
választattak : Baracsi Mihály, Kocsis Károly, Hartner
Alajos, Punyi János, Piacsek Ferenc, Horog István,
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Wavrecky György, Juhász István, Prebán Miklós,
Jelinek Lajos, Hollón József, Moldován Miklós,
Barabás Jenő, Horváth István, Veszprémi László,
Törő Ignác, Kertész Károly, Pellák Sámuel, Schmied
József, Molnár Vilmos.
Nagy Pál elnök az összes megválasztottak
nevében megköszönte a közgyűlésnek azon bizal
mát, mellyel kitüntették, Ígéretet tett, hogy úgy mint
eddig, ezután is minden törekvésével oda fog hatni
a vezetőtársaival együtt, hogy a fürdőmunkásság
érdekeit minél hathatósabban előmozdítsák.
Ezután az indítványokra tértek át. Jelinek Lajos
kért szót és jelőadta, hogy tudomására jutott, mi
szerint van ma is olyan fürdő, amelyben a fürdősökkel és fürdősnőkkel takarítási munkákat végez
tetnek és van olyan fürdő is, ahol nincs kezelési
díjszabás megállapítva, fix fizetést sem adnak, csupán
az esetleges „borravaló", melyet a vendég ad, volna
a jövedelem. Azonban megkívánja a fürdő vezető
sége, hogy a jelölt kitűnő szakerő legyen, és hogy
kellő óvadékkal bírjon. Felszólaló elvárja a szak
egyesület vezetőségétől, hogy lépéseket tesz e
visszósógok megszüntetésére. A tárgyhoz Fazekas
Mihály. Törő Ignác, Kertész Károly, Gila Ferenc,
Pellák Sámuel fejtették ki véleményüket.
A felszólalásokra Szieben József főtitkár vá
laszolt. Kifejtette, hogy hivatalosan még nem jelen
tették be ezen visszásógot, mely most a közgyűlésen
elhangzott. Bár kerülő utón hallott a dolgokról,
azonban ily módon a szakegyesület nem tehet lépé
seket. Kérte a közgyűlésen megjelenteket, hogy ha
ily esetek előadják magukat, hozzák a részletezett
pontos adatokat tudomására a vezetőségnek, és
mi készségesen eljárunk.
Nagy Pál elnök szólt még a tárgyhoz, kifejtvén
az álláspontját. Ezután még Fazekas Mihály titkár
indítványozta a tagdijak rendezését. A közgyűlés
a tagdijakat f. évi május 1.-től kezdve s z a k m u n 
k á s o k n a k h a v i őtíOÖ, s e g é d m u n k á s o k n a k UOOO
k o r o n á r a e m e lte fe l.

Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárta.

Szövetségünk közgyűlése.
Szövetségünk f. évi április 13.-án tartotta, meg
rendes évi tisztújító közgyűlését dr. Krizs Árpád
elnökletével. Az impozáns számban megjelent ta
gokat, valamint Bieber Jenő v. fővárosi bizottsági
tagot és dr. Zibolen Endre szaksz. közp. kiküldötteket
meleg szavakkal üdvözölte. Amennyiben a közgyű
lés nem kívánta a múlt évi jegyzőkönyv felolvasását,
elnök kérte a pénztári mérleg felolvasását, melyet
Szele József végzett. Fazekas Mihály a pénztári
jelentésnél azon észrevételének adott kifejezést,
hogy a könyvtár használati dij oly kicsiny összegben
szerepel, melyből újabban nem lehetne egy darab
könyvet sem beszerezni, kéri a használati dijat
felemelni. Felszólaló észrevételével nagy megelége
déssel vétetett a pénztári jelentés tudomásul.
Szieben József főtitkár számolt be a szövet
ségnek évi munkájáról, mely szerint fizetésrendezés
ügyében a főváros tanácsánál, a kultuszminisztérium
nál, a főváros magánfürdőinek igazgatóságainál, a
szanatóriumok egyesületénél és egyes magánitézményeknél 42 esetben, mindenkor 20—150%-os ered
ménnyel. Állásközvetítés az elmúlt évben 1873 esetben
volt. Levelezés 323 volt. Három közgyűlés, 27 vá

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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lasztmányi ülés, 5 lagértekezlel, melyen az egész
ségügyi alkalmazottak gazdasági helyzetét és a
követendő eljárást vitatták meg. Beszámolt a taglét
számról, valamint a Szegeden megalakult uj csoport
ról. a betegápolók és fürdősök egy-egy tanfolyamáról,
a sorozatos kultur-előadásokról, végűi pedig az
„Otthon Egyesület“-ről. A főtitkár beszámolójának
azon részénél, hol a fővárosi közkórházak alkal
mazottainak fizetésrendezéséről volt szó. igen elke
seredett, szenvedélyes hangok hallatszottak a fizetésre,
az élelmezésre és lakásra vonatkozólag. Pelszólalás
történt Balázs Élóra ápolónő és Nagy Gergely ré
széről. Ugyancsak Bieber Jenő v. biz. tag is felszólalt,
ki ismertette azon ténykedését, melyet mint biz. tag
a közkórháziak fizetése és fakásügyében folytatott.
Utalt azon nagyfokú meg nem értésre, mellyel
szemben találkozott. Beszédét a közgyűlés zajos
tetszéssel fogadta. A beszámolók utón a közgyűlés
a felmentvényt megadta.
Korelnöknek Nagy Pál választatott meg, ki
megköszönte a bizalmat és kérte a jelölőbizottság
megválasztását, melynek tagjai lettek Nagy Józsefné,
Kertész Károly, Koncsek Mária, Virág Júlia 11. és
Fazekas Mihály.
A jelölés megejtése után a korelnök újból meg
nyitotta az ülést és Kertész Károly felolvasta a je
löltek listáját. A választás a következőképen ejtetett
m eg: elnök dr. Krízs Árpád, ügyvezető alelnök
Madari Sándor, alelnökök Balázs Élóra, Nagy Pál,
főtitkár Szieben József, pénztárosok Szele József,
Baracsi Mihály, számvizsgáló bizottsági tagok Deák
Mária, Tatár Balázs, Koncsek Mária. Gíla Ferenc,
Moldovón Miklós. Választmányi tagok: Papdi Antalné, Méder Mária, Bell Vilma, Virág Júlia II., So
mogyi Anna, özv. Tóth Gyuláné, Karvalits Eleonóra,
Horváth Franciska, Suba Imréné, Nagy Józsefné,
Ordán Mária, Vélfy Ferenc, Görög Ferenc, Kupidon
Mária, Csurv Andrósné, Tizedes János. Hertl Póza.
Horváth Gyuláné, Bencsics Józsefné, Meskó Andrásné.
Prebán Miklós. Horváth István, Nagy Gergely, Bugyáki Ferenc, Horog István, Tóth Mihály, Szenczy
István. Veszprémi László. Kertész Károly, Törő
Ignác. Kocsics Károly, Wavrecky György, Fazekas
Mihály, Peliák Sámuel, Hadován István. Póttagok:
Gáspár Ágnes, Exner Adolfné, Czanik (Benda)
Lószlóné, Kopcsándy József.
Dr. Krizs Árpád elnök úgy a maga, mint a
megválasztottak nevében megköszönte azon nagy
bizalmat, amellyel a közgyűlés az új tisztikart meg
ajándékozta, egyben kérte, hogy a munkához, melyet
a jövőben el kell végezni, mindenki segítsen hozzá.
Fel kell világosítani mindazokat, akik még nincsenek
közöttünk és írassuk be őket, mert az eredmény
csak akkor lesz egész, ha összetartunk. Nehezen
tavaszodik — mondotta — de ki kell tayaszodni,
mert minden tél utón van egy tavasz. Úgy érzi,
hogy nekünk is ki fog egyszer tavaszodni. El fog
jönni, mert el kell jönnie a mi tavaszunknak is,
amikor a sok szenvedés és mellőzés után a jobb
sors és megbecsülés lesz az osztályrészünk. Ennek
a munkának a kivívásához kéri mindenkinek a
támogatását.
Ezután dr. Zibolen Endre a szaksz. központ
nevében üdvözölte a közgyűlést. Majd a szakszer
vezeti tagok kötelességéről beszélt és vázolta, miként
kell cselekednünk, ha azt akarjuk, hogy több kenyér
és több megbecsülés járjon ki az elvégzett munkáért.
A több mint fél órás beszédet nagy figyelnmmel
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hallgatták a megjelentek. Az előadás utón Nagy
Pál bejelentette, hogy a szövetség szakosztályai
felemelték a tagsági járulékot, kéri annak tudomásul
vételét. Tudomásul vétetett. Minthogy inditvány nem
érkezett be, elnök az ülést bezárta.

H ÍR E K .
H ázasság. Lutzki Milike és Szieben József
szövetségünk főtitkára f. évi május 11-én (vasárnap)
este fél 6 órakor tartják esküvőjüket a kispesti r. kath.
plébánia templomban.
Választmányi ülések. A Magyarországi Betegápolók
Egyesülete f. évi március 25-én. a tisztújító közgyűlése után a
tisztikar kiegészítése céljából igazgatósági ülést tartott, melyet
Madari Sándor alelnök vezetett. Az ülésen titkárnőnek özv.
Soltész Endrénét, jegyzőknek Miskolci Bélát és Jajczai Máriát
választották meg. A tisztviselők fizetésének rendezésével fog
lalkozott azután az ülés melyhez több igazgatósági tag szólott
hozzá, Majd Szieben József főtitkár indítványára Tatár Balázs
pénztáros villamosmegtéritési összegét felemelték, mig a tiszt
viselők fizetésrendezését későbbi időre halasztották. Suba Im
réné indítványozta, hogy a betegápolók rendezzenek egy n\ári
mulatságot a pénztáralapjuk javára. Bell Vilma, Somogyi Anna
Méder Mária és még többek hozzászólása után az indítványt
egyhangúlag elfogadták. Több tárgy nem volt, elnök az ülést
bezárta. A Szövetségünk f. évi április 13-án, a közgyűlés után
a tisztikar kiegészítése céljából választmányi ülést tartott dr.
Krizs Árpád elnök vezetésével, melyen jegyzőknek Válfy Fe
renc és Kertész Károly választattak meg. Ellenőröknek Papdy
Antalné, özv. Tóth Gyuláné és Fazekas Mihály választattak meg.
Amennyiben az ülésnek más tárgya nem volt, elnök az ülést
bezárta.
A Fürdősök Egyesülete f. évi ápr. 16-án választmányi
ülést tartottak Nagy Pál elnök vezetésével, ki kérte a közgyű
lés által megválasztott új választmányi tagokat, hogy az ülé
sekre járjanak el pontosan és hassanak oda, hogy munkálko
dásukkal az egyesület tagszaporulatot érjen el, valamint ered
ményes munkát is tudjanak tagjaik részére biztosítani. Ezután
Baracsi Mihály felolvasta a múlt havi választmányi ülés jegy
zőkönyvét, melyet Fazekas Mihály hozzászólása után hitelesí
tettek. Elnök kérte a választmány tagjait, ha tudnak olyan für2
dős testvéreket, akik az elsősegélynvujtasi tanfolyamot még
nem hallgatták, küldjék be a titkársághoz jelentkezni. Kisebb
jelentőségű ügyek megvitatása ulán elnök az ülést bezárta.
Fürdősök figyelmébe! Felhívjuk azon fürdős testvérein
ket, akik cseh-szlovák területű születésűek és igényt tartanak
egy idény-fürdőre, sörgősen jelentkezzenek a titkárságnál. Az.
idény-fürdőben egy házaspár nyerhet elhelyezést jó feltételek
mellett.
A titkárság.
Tekéző sport. Azon fürdős testvéreink, akik a hét pén
teki napjain délután szabadnaposak és tekéző (gugli) sportked
velők, látogasanak el szórakozás céljából az Avar-féle ven
déglőbe I.. Budaőrsi-út 5. Első találkozás f. évi május 9.-én lesz.
Halálozások. Szövetségünk ismét két hű tagját vesztette
el. Az egyik Máté Lajosné fürdősnő, aki 42 éves korában hunyt
el. Tíz évig volt alkalmazásban a Rácfürdőben. Temetése f. évi
április 3.-án volt. — A másik Majdan István fürdős, akit 37
éves korában hirtelen ragadott el a halál. Temetése a rákosi
temetőből volt f. évi április 27.-én d. u. 3 órakor. Nyugodjanak
békében 1

F O G A K F E N Y V E S l- n é l
legszebbek, legjobbak é s 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 J E N Ő f o g á s z a t i m ű te r m e
Budapest, VII. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben.

(Nefelejts-utca sarok).
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