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A sajió.
A sajtó a modern gazdasági harcnak egyik 

leghatalm asabb eszköze. Akié a sajtó, azé a 
hatalom. És amilyen erős a sajtó, olyan erős ez 
a hatalom. A sajtó tud felemelni, azonban tud 
elbuktatni is. A sajtót lehet építő, de ugyanúgy 
romboló munkára is felhasználni. Minden esetben 
attól függ, kik szerkesztik és irányítják a sajtót.

Sajtó alatt értjük átvitt értelemben mindazon 
nyomdai terméket, mely akár szépirodalmi, tudo
mányos, közgazdasági, szociális, politikai stb. for
mában kerül nyomtatott alakban a kezünkbe. 
A sajtó-term ékek egyik kis porszem e a mi szak
lapunk is. És bármilyen kicsiny formában és bár
mily ritkán jelenjen is meg a maga sokféle 
vonatkozásában, e kis lapunknak is meg van a 
m aga kellő súlya és hatalma.

Aki még ma sem tudja lapunk értékét kellően 
mérlegelni, aki még ma is kicsinylően inti le ezen 
állításunkat, az még nagyon elmaradott, annak 
még sokat kell olvasnia, hogy elérjen a társadalm i 
rétegek azon fokához, ahol már u n. intelligens 
em ber szám ba jöhet. És azoknak csak azt Írhatjuk, 
hogy olvasni, olvasni és a végtelenségig olvasni, 
mert a tudás, az olvasottság m aga a hatalom.

Sajnos az egészségügyi pályán működő 
testvéreink közül kevésnek adatott meg, hogy 
tudását m agas iskolák elvégzésével kellően tudta 
volna kibővíteni és igy a hiányzó hézagot az élet 
iskolájából és a fokozott szorgalmas olvasás által

kell bővíteni. Lapunk részben e hiányokat is van 
hivatva pótolni, azonban mégis legfőbb hivatása, 
hogy mint fegyvertárunk, a mi gazdasági harcunk
ban, a mi elhagyatottságunkban szóvivőnk legyen.

Hivatva van a mi bánatunkat, keserűségünket, 
m egpróbáltatásunkat, sok esetben oknélküli meg
bánásunkat is a társadalom  színe elé tárni. Bátor 
és erős fegyvertárunk, amelynek hegyes és éles 
fegyvere a toll, mely ha kell sebet is ejt. Lapunk 
azonban elsősorban a béke és m egértés barátja 
és ha nem adnak okot rá, nem is keresi a harcot. 
Azonban a béke és m egértés nem lehet egyoldalú, 
ahhoz a munkáltatók és feljebbvalóink m egértése 
is kell.

Értsék meg, hogy az egészségügyi alkalma
zottak is Isten képm ására terem tett emberek, akiknek 
éppen olyan emberi jogaik vannak, mint minden 
más földi lénynek. Vannak esetek amidőn emberek 
hatalmuk tudatában eltérnek az igazságtól, csak 
azért, hogy a felsőbbségükkel kérkedjenek. Ha 
tehát már ítélni kell, legyen az Ítélet igazságos, 
emberhez méltó. Az Ítélkező gondoljon ezen igaz 
közmondásra „úgy Ítélj, hogy m eg  ne  Íté ltessél1“

Mi pedig egészségügyi alkalmazottak ipar
kodjunk kerülni a lehetőségét is annak, ami okot 
adhatna az Ítélet kimondására. Törekedjünk minden 
tekintetben bebizonyítani szolgálatkészségünket, 
fegyelem-szeretetünket és hivatásunban elsajátított 
tudásunkat, anélkül, hogy az emberi méltóságunkat 
és jogainkat sértő volna.

Szeressük szaklapunkat és értékeljük legalább 
is annyira, mint azt ellenségeink vagy azok teszik, 
akiknek okuk van igazságainktól félni. Panaszain
kat bizalommal juttassuk el a szerkesztőséghez. 
Azonban juttasunk el minden olyan dolgot is, amit 
velünk szemben tapasztalunk és mi esetleg a mi 
megítélésünk szerint kicsinyes lehet, azonban a 
szerkesztőség szempontjából fontosabbnak tartható.

Ha lapunkat elolvastátok és van közietek 
olyan, a ki még nem tagja szövetségünknek, 
adjátok át neki is, hadd olvassa ő is és értessétek 
meg vele, hogy e lap az egészségügyi alkalma
zottak közös érdekeiért küzd, harcol, ennélfogva 
saját érdeke és a közös érdek erkölcsi köteles
ségévé teszi, hogy harcos sorainkba álljon.
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A  S z en t G ellert gyógyfü rd ő  
term ális hullám fürdője.

A legközelebb kél újabb látványosságba menő 
fürdőintézménnyel lesz gazdagabb Budapest. 
Augusztus hó első felében fejezik be a Széchényi- 
fiirdő strandfürdőjének hatalmas arányú építkezését 
és ugyanekkorra nyílik meg az elgondolásban tel
jesen újszerű, művészi m egoldásában m eglepően 
szép termális szabad fürdő a Szent Gellért- 
gyógyfúrdő parkjában.

Már m aga a fürdő fekvése a Szent Gellért
hegy déli védett lejtője alatt a gyógypark közepé
ben különös vonzóerőt fog gyakorolni. Türkizkék 
csempével burkolt 540 m2 nagyságú medencéjét 
széles terasszok, oszlopos pergolák, díszes lép- 
csőzetek veszik körül. Az öltöző helyiségek, 300 
kabin és 150 öltöző szekrény, a vendéglői terasz 
alatt úgy van elhelyezve, hogy a fürdő művészi 
hatását semmjképen sem zavarják.

A lehütctt termális viz a kert végében a 
m agasságból szoborművekkel díszített kaszkadból 
ömlik le.

A fürdő a legtökéletesebb rendszerű hullámverő 
berendezéssel bir, amely m egkapóan kelti a ten
ger hullámverésének illúzióját.

Este a m edencét különleges szerkezetű a 
viz alatt elhelyezett égő testek világítják meg.

A hullámfürdő nem lesz strandfürdő, hanem 
egy művészi kiképzésű virágos termális szabad
fürdő. Az építészeti rész tervezője S eb estyén  Artúr 
épitő-művész.

Az uj fürdő előreláthatólag a főváros közön
ségének egyik legkedveltebb fürdője lesz és 
nagyban hozzá fog járulni Budapest fürdőváros 
kialakításához és az idegenforgalom fokozásához.

Nem  aratunk.
A társasélet fejlesztését szolgálja az egye

sületen kívül egy-egy m egtartott mulatság is. 
A mulatságok különféle faját ism erjük: évszakon- 
kint van nyári, őszi és téli mulatság.

Szakegyesületünk évek óta l\ultiválja e mulat
ságokat. Évek óta szokásos volt a nyári hónapok
ban az arató-ünnepély, melyet kerfhelyiségben ren
deztünk meg és amely alkalommal a fiatalság a 
régi m agyaros viseletű ruhákat öltötte fel és 
visszaidézte őseink szép viseletét, szokásait, 
amidőn a jó Isten buzakalászokban bő áldással 
örvendeztette meg a termelőt. Az ilyen ünnepély, 
mely lelkűnkben visszaidézte a szép időket, sok 
tréfás, bohókás játékkal és tánccal volt összekötve, 
melyek hivatva voltak legalább egy napra bennün
ket kiragadni a robotos mindennapiság ködös 
homályából.

Ez az ünnepélyünk az idén elmaradt. Nem 
azért, mintha attól tartottunk volna, hogy az fias
kóval végződik. Egyszerűen azért, mert ma már 
vannak em berek, kik a régi idők hagyományaiért 
nem tudnak lelkesedni. A modern világ már any- 
nyira kivetkőztette az em bereket régi szokásaik
ból, hogy a régi szép szokásokra iszonyodva gon
dolnak vissza, ső t szeretik azt hangoztatni, hogy 
m aradi em ber az, a ki nem tud a korral haladni.

H abár az ilyen feltevésű em berek tévednek, 
mert ha mi m agyar mivoltunkat, hazafias érzésün
ket egy ilyen m ulatságban kifejezzük, ez semmit 
sem  von le azon törekvésünkből, mely törekvés

kell hogy minden szakegyesületnek kötelességé 
legyen. A mulatság, szórakozás, az em berek 
lelki szükségletei közzé tartoznak. A súlyos lelki 
és testi munka után, amit az egészségügyi munkás 
végez, megkívánja — mint a virág az esőt — 
néha-néha a lelki szórakozást.

A vezetőségnek pedig kötelessége a  gazda
sági és szakirányú kérdések ébrentartása mellett 
az alapszabályaink előírása szerint, a tagok szóra
koztatásáról is gondoskodni A társasélet kialakí
tására , az ism erkedésre, a szervezeti életen kívül 
a legjobb eszköz egy-egy ilyen mulatság m eg
rendezése. A szakegyesületünk sokoldalú hivatott- 
ságá t semmi sem igazolja jobban, mint azon ki
mutatás, amelyet a nemzetközi munkaügyi bizott
ságnak szakegyesületünkről a  XVI. ü. o. tek. 
Tanácsa kimutatásunkra még 1923. évben felter
jesztett és amit úgy hisszük nem lesz érdektelen, 
ha lapunk hasábjain emlékeztetésül az alábbiak
ban megismételünk.

A kivonat a következőket ta rta lm azta :
Tekintetes T a n á c s !

(XVI. ü. o.)
H ivatkozással a  folyó évi julius hó 6-án kelt 86.529/XV. 

szám ú tanácsi határozóira , tisztelettel kérem , hogy az  alábbi 
jelentést jóváhagyása után a  tekin tetes tanácsi XV. ügyosztályhoz 
átteni m éltóztassék.

A nem zetközi munkaügyi hivatal igazgatójától a  m. kir. 
kereskedeim i miniszter ur leirata kapcsán  érkezett kérdőív 
szám os pontjára nincsen m ódunkban választ adni, hanem  a  
„ F ürdőm unkások S za k e g y le té l"  kell, mint olyat megjelölnünk, 
mely a  fürdőm unkások é rdekét gondozva, hatósági ellenőrzés 
mellett ellátja. A fürdőm unkások úgyszólván ennek a  sz ak - 
egyletnek kebelében tömörülnek, mely szakegylet a  K e re s z té n y -  
szocia lista  E g é szsé g ü g y i A lk a lm a zo tta k  O rszá g o s S z ö v e ts é 
g é n e k  tagja.

A szakegylet a  m unkások viszonyait szem m el kiséri, 
anyagi érdekeit, szociális szükségleteit gondozva a  szakképzés, 
valamint a  képesítéshez kötés kérdése it állandóan szőnyegen 
tartja.

A szakegylet tart fenn és ad  ki szaklapot, mely az  egylet 
orvoselnökének és főtitkárának szellem i v ezetése  mellett készül 
és az  egylet tagjainak lehetővé teszi, hogy a  szak lap  hasábjain 
életrevaló eszm éiket kifejthessék és hangot ad h assanak  mind
am a tém ának, melyek a  fürdőm unkások érdekeivel vonatkozásba 
hozhatók. E téren  a  lap valóban missiót végez, mert am ellett, 
hogy a  fürdősök érdekeit hathatósan  képviseli, a z  egyleti tagok 
tollából gyakorta oly szakcikkeket hoz, melyek szaktudásról, 
szociális érzékről, m indenekelőtt pedig az  ő kulturáltságukról 
tesznek  tanúbizonyságot.

A szakegyletnek  van több  mint 2000 könyvet szám láló 
könyvtára. A könyvtár nagy k e rese ttség e , mely az  utóbbi idő
ben erős em elkedő tendenciát mutat, bizonyítéka annak, hogy 
a  szakegylet kulturális m issziót is végez, é s  úgy. a  téli, mint a 
nyári évad alatt tagjainak továbbképzéséről, szórakozta tásáró l 
— szó rakoz ta tó - és szakelőadások , táncm ulatságok, kirándulá
sok  stb tartásával — állandóan gondoskodik.

Végül a  m unkaidőre vonatkozólag felemlítjük, hogy fürdő- 
m unkásaink általában 8 óránál többet nem dolgoznak, mert 
igaz ugyan, hogy a  székesfőváros fürdőiben a  szo lgálat ren d 
szerint reggeli 7 órától esti 7 óráig tart, de  ezzel szem ben min
den fürdőm unkás hetenként egy teljes sz abadnapo t élvez, vasár
nap pedig csak  6 órai szolgálatot, — olyan fürdőosztályokon 
pedig, am elyeket a  hét bizonyos napjain felváltva férfi- é s  női- 
vendégek  látogatnak, naponként c sak  7 órai szolgálatot teljesít.

B udapest, 1923. szep tem ber 5.
K. L.

h. igazgató.

A fent idézett sorok igazolják, hogy szak- 
egyesületünk jó utón halad. Az egészségügyi mun
kásoknak pedig saját jól felfogott érdekükben meg 
kell érezniök e sorok nagy horderejét és a veze
tőséget minden munkájában tám ogatniok kell. 
A szakmai kérdések mellett, melyek legelső fon
tosságúak, kell hogy gondoskodás történjen a  ta 
gok szórakoztatásáról is. Ha az idén az ara tó - 
ünnepély el is maradt, hisszük, hogy ez csak erre 
az évre szól és nem a jövőre.
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B ete g - é s  tem etkezési 
önsegélyzőnk.

Az önsegélyzőnk f. évi junius hó 23-án érte
kezletei tartott, amelyen több fontos kérdést vitattak 
meg. Az értekezletet Balázs Flóra elnöknő nyitotta 
meg. Tekintettel arra, hogy az önsegélyző tagjai 
a  szabályokat nagyon hézagosán ismerik, az érte
kezlet azon álláspontra jutott, hogy a szabályok 
m egism erése céljából röviden az alábbiakat ismer
teti lapunk utján.

Az önsegélyzőnk tagjai, ha m egbetegednek 
tartoznak azt a titkársággal azonnal tudatni. Ezt 
tagjaink ez ideig elmulasztották, miért is újból 
figyelmeztetjük, hogy betegségüket akár írásban 
vagy megbízottjuk által, a hely ismertetésével 
jelentsék be.

Nyomatékosan kivánjuk az önsegélyző tagjait 
újból felhívni arra  is, hogy azon tag, aki három  
havi tagdíj hátralékban van, elveszti m inden igény- 
jogosullságál a z  önsegé lyzőve l szem ben. Az ön- 
gyilkosságból szárm azott betegség és elhalálozás 
esetén  is elveszti a tag  igényjogosuliságát.

Az önsegélyző tagjai segélyre egy évi tagság 
után tarthatnak igényt. A segélyezés nagysága a 
mindenkori havi tagdíj 10-szerese hetenként. A 
tag  évenként 15 hétig veheti igénybe e segélyt, 
még pedig egyhuzamban 10 hétig és ha a betegség 
hosszabb tartam ú, úgy öt heti m egszakítás után 
kérheti az újabb 5 hetet. Két évi tag ság  után a 
segélyösszege  a heti 10-szeres helyett 15-szörösére 
emelkedik.

Az önsegélyző vezetősége a segélyezéseket 
vitás esetben felfüggesztheti és az igénylőt az 
önsegélyző által kijelölt orvos utján felülvizsgáltat
hatja és az orvos véleményétől függővé teheti a 
segélyezést.

A segélyezés mindenkor az orvos igazolványa 
alapján fizettetik ki, azonban azon a betegség 
neme pontosan feltüntetendő. Ugyancsak a kezelés 
pontos ideje is.

Az önsegélyzőnk vezetősége reméli, hogy a 
fentiek ism ertetése és annak megszivlelése után 
tagjaink az esetleges kellem etlenségek elkerülése 
érdekében az előirt szabályoknak pontosan meg 
fognak felelni.

Az önsegélyő a mi várunk és nehéz napjainkban 
seg ítséget adó kutforrásunk, támaszunk, ne ha
nyagoljuk el, mert ezzel csak önmagunkat károsít
juk meg.

fürdő-segédmunkás férfiak és a röntgen-segéd- 
kezelők ;

5. A 3. napibér osztályba so rozandók : a 
fürdő-segédm unkásnők;

A fentieket miheztartás végett közöljük 
szövetségünk tagjaival. A kimutatásból tájékozód
hatnak, hogy milyen napibér osztályt kell fizetni 
és segélyezés esetén, melyik osztálynak alapján 
van joguk igényt támasztani. Az egészségügyi 
alkalmazottak között igen sokan vannak, akik 
ez ügyben tájékozatlanok, miért is úgy véljük, 
helyesen járunk el, ha erről is tájékoztatást nyújtunk.

A borravaló-rendszer.
Mint lapunk múlt szám ában megírtuk a fő

város polgárm estere egy rendeletét adott ki, a 
melyben utasította főváros közkórházainak igazgató- 
főorvosait, hogy az ápoló-szem élyzetnél eddig 
fennállott borravaló-rendszert szüntesse meg. Ezzel 
kapcsolatban azt is megírtuk, hogy a főpolgár
m ester ur azonban m egfeledkezett oly irányú in
tézkedést is elrendelni, hogy az ily módon elvont 
mellékjövedelem helyett — mely egyébként az 
ápoló-személyzet fizetése egy részének volt min
denkor betudva — nem intézkedett. Amennyiben 
ez az ápoló-személyzet kereseti lehetőségének 
megrövidítését jelentette, szövetségünk e tárgyban 
több ülést tartott, majd egy beadvánnyal fordult a 
Tanácshoz és a  polgárm ester urnái küldöttséggel 
tisztelget. A legutóbb tartott tanácsi ülésen, ahol 
a közüzemi munkások bérrendezésének kérdését 
vitatták meg, dr. Krizs Árpád, főv. biz. tag, a ki 
szövetségünk ügyv. elnöke, szóvá tette az ápoló- 
személyzet sérelmeit és kérte, hogy azok részére 
is szavazzon meg az ülés egy 20% -os fizetés- 
emelést. A tanácsülés dr. Krizs Á rpád, biz. tag 
indítványát elvetette, azonban a  közüzemi munká
soknak megszavazott 6 —ö%-os fizetésemelést az 
ápoló-szem élyzet részére is megszavazta. A hatá
rozatot az illetékes ügyosztályhoz utalták. Lapunk 
zártakor még nincs módunkban megírni, mit hatá
rozott ez ügyben az ügyosztály, azonban szövet
ségünk eljár, hogy a tanácsülés döntését az ügy
osztály is kedvezően intézze el. Reméljük, hogy 
szövetségünk eme törekvése eredménnyel fog 
járni.

O rszágos M unkásbiztositó 
Pénztár.

A pénztár, valamint a m agánszanatórium  és 
gyógyintézetek m unkaadói és alkalmazotti érdekelt
ségek között 1927. május hó 11-én lefolyt tárgyalás 
alapján a következő határozat h o za to tt:

1. A ö. napibér osztályba sorozandók a fürdő- 
szakmunkások, nevezetesen : a vizgyógykezelő, 
masszőr, pedikűr, úszóm ester stb., nem re való 
tekintet nélkül, továbbá az éjjeles ápolónők ;

2. A 7. napibér osztályba so ro zan d ó k : a 
műtős madámok, ápolók és ápo lónők ;

3. Az 5. napibér osztályba so rozandók : a 
segéd-m űtősök, szülész-m adám ok;

4. A 4. napibér osztályba so rozandók : a

B etegápolók  hírei.
Igazgatóság i ülés. Egyesületünk f. évi junius 

hó 20-án tartotta meg rendes havi ülését. Az ülést 
Balázs Flóra alelnök vezette. A határozatképesség 
m egállapítása után D eák Mária titkárnő felolvasta 
a jegyzőkönyvet, mely ellen kifogás nem tétetett 
Válfy F erenc  a pénztár állományról számolt be, 
amit egyhangúan vettek tudomásul. S zieb en  ló z s e f  
főtitkár beszámolt vidéki körútjáról, valamint a 
közkórházak személyzetének borravaló letiltását 
célzó rendelettel szemben indított mozgalmunk 
eredményéről, amit egyhangúlag vettek tudomásul. 
A jelentések m egtétele után a beérkezett levelek 
tárgyaltattak le. Pányik Katalin a Il-od osztályba 
való átírását kérte, amit az igazgatóság teljesített. 
Sándor Lídia az I-ső osztályba kérte átírását, 
amit szintén egyhangúan m agáévá tett az igazga-
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lóság. Grünberger Mária régi jogainak fenlartása 
melleit kérle visszavételét. A kérelem teljesitteteft. 
Az igazgatóság elhatározta, hogy a nyári szünetet 
szeptem ber haváig megtartja és ülést csak az 
esetben hiv egybe, ha nyomós ok azt megköveteli. 
A tisztviselők szabadságát vitatták még meg, 
majd elhatározták, hogy ősszel egy szüreti ünne
pélyt rendez az egyesület. Ezzel a napirend ki
merült, az elnök az ülést bezárta.

Ki a  B alatonra. A mull számunkban közöltük’ 
hogy szövetségünk a Balaton mellé kirándulást 
rendez. E közleményünkre igen szép és nagy 
számban érkeztek be az érdeklődések és igy 
lehetővé vált a kirándulást valóra váltani. Hogy a 
részvételre mindenkinek módot nyújthassunk a határ
időt a jelentkezésre f. évi augusztus 6-áig bezárólag 
meghosszabbitjuk. Akik még részt óhajtanak venni, 
azok a fenti időig bezárólag jelentsék be és egy
ben kérjük, hogy a titkárságnál négy pengőt fizes
senek be. A négy pengő az útiköltség fedezésére 
szükségeltetik. A titkárság csak azok részére tudia 
a kedvezményes jegyet megszerezni, akik e kérés
nek eleget tettek.

R endezőség. Akik az ősszel rendezendő 
szüreti ünnepélyen a rendezés teendőiben osztozni 
kívánnak, kérjük a titkárságnál mielőbb bejelenteni.

K edvezm ényes színházjegy. A Jókai-szinkör 
egyesületünk tagjainak kedvezményes jegyeket 
bocsájt rendelkezésre. Akik e jegyeket igénybe 
óhajtják venni, az utalványokat titkárságunknál 
VII., Dohány u. 74. 1. em. 16. sz. átvehetik.

Helyreigazítás.
Lapunk f. évi május havi 5. szám ában néhai S íp o s  Júlia 

32 éves ápolónő tragikus halála hírét a  következő sz av ak k a l: 
k isé rtük :

........ elhatározását életének megrövidítéséhez
nemcsak a betegápolással járó idegölő munka 
terhe érlelte, amit még el tudott volna viselni, mert 
egy ápolónőnek evvel számolnia kell, hanem az a 
bizonyos rendszer, mely a betegápoláson kívül 
teszi próbára a székesfővárosi kórházainkban 
alkalmazott ápolónők amúgy is nagy mértékben 
igénybe vett idegeit, adta kezébe a gyilkos mérget, 
mely ifjú életét kioltotta. Mi akik osztozunk — és 
ma fokozottabban osztozunk — az ő sorsában, 
tetemre hívjuk azokat, akik szívtelenségükkel és 
embergyülöletükkel vagy talán csak meg nem 
értésükkel az öngyilkosság gondolatát ültetik a 
dolgozni szerető em berek leikébe . . . "

Elhunyt pályatársnőnk felettes hatósága e  közleményünk 
hatása alatt szigorú hivatalos vizsgálatot indított ezen  öngyil
kosság  okának  felderítése céljából, aminek eredm énye alapján 
m egállapítást nyert, hogy nem a fent idézett okok késztették őt 
az  öngyilkosságra, minthogy kiderült, hogy a megboldogult bi
zalm as barátnői előtt úgy nyilatkozott, hogy sú lyos b e te g sé g e  
miatt alighanem  önként véget fog vetni életének.

Midőn a  nekünk mindennél előbbre való Ig a zsá g  nevé
ben ezen  nekünk is bem utatott hiteles jegyzőkönyvi adatok 
segítségével m egállapított tényállást ezennel közhírré tesszük, 
te rm észetes kötelességünknek tartjuk egyúttal az  ezen gyászos 
esette l kapcsolatban megirt fentidézcit m egjegyzéseinket 
visszavonnunk.

Teljes tisztelettel kérjük tehát székesfővárosi közkór
házaink igazgatóságát, fogadja őszinte sajnálkozásunk kifeje
zésé t ezen  esetben  jogos elégtétel gyanánt, amit mi készséggel 
felajánlunk. (S zerk .)

Ne szűnjél meg az egyesületünk érdekében agitálni 
Minden panaszról és sérelemről értesítsed a titkárságot

Fürdősök hírei.
T ekézés (Kugli). A fürdős szakegyletünk f. évi 

augusztus hó 20-án (szent István király napján) 
nagy teke (kugli) versenyt rendez a dr. Avar-féle 
vendéglő kerthelyiségében, Budaörsi-ut 5. szám. 
A versenyen igen szép és értékes tárgyakat osz
tanak ki a nyertesek között. Akik a kuglizást 
kedvelik vegyenek részt a versenyen. A vendéglő 
fekvése oly szép, hogy a  kirándulóknak igen 
kellemes szórakozó helyül szolgál. A verseny 
kezdete d. e. 10 órakor és fart egész nap.

V álasztm ányi ülés. Eürdős szakegyesületünk 
f. évi julius 4-én tartott rendes havi választmányi 
ülést. Az ülést N a g y  Pál ügyv. elnök nyitotta meg 
és a határozatképesség m egállapítása után Ö nody  
János olvasta fel a jegyzőkönyvet, mely ellen 
kifogás nem tétetett. Gila F erenc  a pénztári 
állományról számolt be, amit egyhangúan vettek 
tudomásul. N agy Pál ügyv. elnök beszámolt a 
rögtönzött kughverseny eredményéről, majd be
jelentette azt is, hogy a fővárosi fürdők munkásait 
az O rszágos Munkásbiztositó pénztár melyik fize
tési osztályba sorozta be. A választmány ezt tudo
másul vette. Bejelentette végül azt is, hogy a 
mennyiben az arató-ünnepély elm arad, szeretne 
más szórakoztatásról gondoskodni. Amennyiben 
még kész terve nincsen, járuljon a választmány 
hozzá, hogy valami pótlásról gondoskodhassék. 
A javaslatot elfogadták. Ezután kérte, hogy a 
nyári szünet tartam ára mentessék fel az elnöki 
teendők végzése alól és azt az alelnök végezze. 
A választmány K ertész Károly  alelnököt bízta meg 
a hivatalos ügyek intézésével. Több tárgy nem 
volt, elnök az ülést bezárta.

V álasztm ányi ülés. Szövetségünk f. évi junius 
23-án tartotta rendes havi ülését. Az ülést 
dr. B enárd Á g o st elnök nyitotta meg, majd Válfy 
F erenc  a jegyzőkönyvet olvasta föl, mit egyhangúan 
vettek tudomásul. S ze le  Jó zse f a pénztári állomány
ról számolt be, mely egyhangúlag vétetett tudom á
sul. — N a g y  Pál a munkáspénztárban a napi- 
bér osztályozás ügyében m egtartott tárgyalá
sok eredményéről számolt be. A választmány egy
hangúan vette tudomásul a jelentést és jegyző
könyvi köszönetét szavazott érte. A nyári szünet 
beálltával a választmány határozatilag kimondotta, 
hogy a legközelebbi ülés, ha csak rendkívüli eset 
nem áll elő, f. évi szeptem ber havában hivatik 
össze. Ezután a tisztviselők szabadságolását vitat
ták meg, majd néhány kisebb jelentőségű ügy el
intézése után elnök az ülést bezárta.

Ha nem vagy ellensége önmagádnak, ne hanyagold 
el a szövetséget Fizesd a tagdíjadat pontosan.
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