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A MogYarorszáqi Fürdőalkatmazoitak Or
szágos Szakegyesüietének f. évi április hó 7-én 
megtartott közgyűlése több iidvözlőíáviratot küldött 
szét azon köztiszteletben és szereteiben álló 
uraknak, akik az egyesület iránti szeretetüknek több 
Ízben adták már tanujelét. A műit számunkban 
anyagtorlódás miatt a meleghangú válaszleveket 
nem állott módunkban leközölni és azi ez alkatom
mal pótoljuk. A beérkezett levelek tartalma a kö
vetkező :

Budapest, 1929. április 10.

Magyarországi Fürdőalkalmazoifak Egyesületének
Budapest.

A folyó évi április 7-én tartott közgyűlés alkalmából 
hozzám intézeti szives üdvözletei hálásan köszönöm, egyben 
biztosítván az Egyesületet, hogy működése iránt mindenkor 
érdeklődéssel és támogató készséggel viseltetem.

Őszinte tisztelettel 
Győry, s. k. 

h. államiilkár.

A  Magyarországi Eiirdőalkalmazottak Egyesülete Elnökségének 

Budapest.
Fogadják hálás köszönetemel azon kitüntető figyelemért, 

hogy közgyűlésük alkalmából táviratilag üdvözölni szívesek 
voltak Meleghangú szives üdvözlésüket teljes szívvel és meleg 
szeretettel viszonzom és ismételten hengoziatom, hogy minden 
kor a legnagyobb készséggel vagyok érdekeik szolgálatában 
segítségükre.

Kérve, hogy őszinte üdvözleteimet a Társulat egész 
közönségének tolmácsolni szíveskedjenek, maradok

Budapest, 1929. április 8.
tisztelő kész hívük

dr. Dalmady Zollán, s. k. 
egy. tanár.

Tisztelt Főtitkár Ur I

A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos Szak- 
egyesületének I. hó 7-én tartott közgyűlése alkalmából hozzám 
intézeti távirati üdvözletéért fogadja köszönetemel. Országos 
egyesiilefüknek sikerekben gazdag előrehaladását kívánva 
kérem, tolmácsolja megbízóinak meleg üdvözletemet, mellyel 
maradtam

Budapesten, 1929. április hó 10-én
tisztelő h ive: 

dr. Rajnai Béla, s. k.

Önkormányzat.
A Társadalombiztosító Intézetei, melyet a 

munkaadók és munkavállalók tartottak és tartanak 
fenn, a kommün bukása után a kormány meg
fosztotta önkormányzatától és mind ezideig a 
népjóléti minisztérium fennhatósága alá helyezte. 
Köztudomású, hogy ezen nemes és nagyíontosságu 
intézmény, amely a békében és a háború éveiben 
nagyon sok panaszra adott okot, mert a biztosí
tottak érdekeit nem úgy kezelte, ahogyan azt 
teljesitenie kellett volna, nagyon is a baloldalra 
csúszott Az Országos Munkásbiztositó Pénztár 
lassankinf melegágya lett a szociáldemokrata- 
kommunista elveknek. Még élénken emlékezetünk
ben van, hogy a kommün vezéreinek legnagyobb 
része ezen intézményben volt elhelyezve és innen 
indították meg az állami és társadalmi rend ellen 
irányuló destruáló munkájukat. Hogy ez milyen 
mértékben sikerült, ezt még ma is érezzük.

A most már Társadalombiztosító Intézet néven 
közismert intézmény, amely több mint 800.000 
biztosított tagot számlál, a törvény értelmében 
ismét visszakapta önkormányzatát. Május 12. és 
13-án titkos alapon országos választás utján az 
Intézet kormányzáséra közgyűlést és választmányt 
választottak. A megválasztottak egyenlő arány- 
számban vannak képviselve a munkaadók és 
munkavállalók részéről.

A szociáldemokrata párt már hónapok óta 
erős agitációt szervezett, hogy a társadalombizto
sító Intézetben ismét magához keríthesse a hatalmat 
és tagjaitól a választás költségeinek fedezésére 
bizonyos összeget szedett be. A május 12. és 13. 
küzdelemben a küzdő felek három csoportja vett 
részt. Az egyik csoport a Nemzeti Blokk, a másik 
a szociáldemokrata és a harmadik a szociál
demokraták köréből kivált Hackspacher-féle cso
port volt.

A választás a két előbb említett csoport 
erőinek összemérése volt A Nemzeti Blokknak 
ez volt az első nyílt feltépése a szociáldemokraták 
évtizedek óta jól megszervezett orgánumává! szem
ben és elmondhatjuk nyugodt lélekkel, hogy e 
küzdelemben jól megállóitok helyünket. És ha 
figyelembe vesszük, hogy mintegy 600.000 biztosított 
tag tartotta távol magát a szavazástól, amelynek 
legkevesebb 70%-a a mi elvi elgondolásunk hive, 
úgy az eredmény teljes vereséget jelenthetett 
volna a szélső irányzatnak, ha t. i. ezek le
szavaznak.
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Mi a válaszlásból csak azt a tanulságot 
kívánjuk levonni, hogy az első ütközetben jól 
megállottuk a helyünket és hogy az ellentáborban 
az álialuk nem várt eredményünkkel a legteljesebb 
idegességet váltottuk ki. Azonban bármennyire is 
idegeskednek, be kell látniok azt, hogy ők nem 
lehetnek egyedüli uralkodói az O. T. 1.-nak és 
hogy már elmúlt az az idő, amikor a beteg 
emberiség szolgálatára állított intézmény olyan 
célokat szolgálhasson, amelyek homlokegyenest 
ellenkeznek hivatásával.

Az O. T. I. feladatának kell lenni, hogy azok 
akik reá szorulnak, minden tekintetben megkapják 
azokat a szolgáltatmányokat, amelyek betegségük 
idején őket megilletik. A beteg emberiség érde
kében szolgálni nincs nemesebb hivatás, de csak 
ha az'i becsületesen teljesítjük. Azonban, hogy 
becsületes munkál végezhessen valaki, ahoz 
becsületes lélek is kell. Akik pedig Istent és 
hazát nem ismernek, azok becsületes munkát nem 
adhatnak. Ezt igazolta a múlt és ezért vált szük
ségessé, hogy az O. T. I. vezetését olyan egyének 
vegyék a kezükbe, akik ezen követelményeknek 
megfelelnek.

A választás igazolta, hogy az O. T. I. irányí
tása a múltban nem azok kezében volt, akik a 
bizalmat a jövő szempontjából kiérdemelték. 
A biztosítottak nagy tömege a Nemzeti Blokkra 
adta le szavazatát és így biztosította a többségét.

A Nemzeti Blokk listáján szövetségünkből 
jelölt tagjai közül Szieben József főtitkár, Nagy 
Pál aleinök és özv. Tóth Gyuláné v. tag válasz
tatott be.

Mi a megválasztottakat, akiknek becsületes
ségéről meg vagyunk győződve, ezen ui munka
körükbe azzal bocsájtjuk útra, hogy úgy áldja, 
vagy verje őket a Mindenható, amilyen lélekkel 
fogjak szolgálni a támogatásra szoruló ember
társaikat, minden személyi és magánérdek mellő
zésével. Munkájukban egy cél lebegjen szemeik 
előtt: „minél jobban szolgálni a segítségre 
szorultakat
UPiliimii ~ imn un n „ ,  -jí  iiiiib, iiibiiiij j

Mindenkinek szól?
Ezt a címet azért választottam, hadd érezze 

mindenki, hogy ő is hivatalos oda, ahova én megyek 
és ahol számítunk mindenki munkájára, támoga
tására, mert közeledik az idő, mikor egyesületünk 
tagjai bevonulhatnak Otthonukba. De ez a bevo
nulás méltó kell legyen, ahoz a munkához, amit 
eddig végeztünk. Meg kell látnia mindenkinek, 
hogy mire képes a világi ápolónői kar, akiket 
bizonyos körök szeretnének eltüntetni a föld 
színéről.

De mi annál szivósabban és lankadatlan 
munkaerővel dolgozunk. Megteremtjük magunknak 
az Otthont, ahol nyugodtan sirhatjuk el bánatunkat 
és elpanaszolhatjuk sérelmeinket. És lia néha 
örömet akarunk szerezni kis gyermekeinknek, 
nem kell összezsúfolt, régi, de azért kedves 
irodánkban szorongom. Ha előadást akarunk tar
tani, ha kultur-estékef akarunk rendezni, ha egy 
kissé vigadni is akarunk, nem kell idegen helyi
ségeket súlyos anyagi áldozatok árán bérelni.

Mindenre itt az Otthon, az ő két termével, a 
szép udvarával. És ez a mi munkánk gyümölcse 
Fillérekből tevődött össze. Sőt mindig több és 
több megértő szeretettel vesszük körül. És én, 
ahogy nézem szeretett tagjainkat, hogy mindent 
megvonnak maguktól és hozzák be filléreiket, 
úgy érzem, hogy egy egy téglát hoznak és mi 
rakjuk azokat szépen sorjában. És lesz előbb egy 
kis házunk, de mind több és több tégla gyűl és 
egyszerre csak a megálmodott tervek valóra 
fognak válni. Hiszen nézzünk csak körül, alig 
vettük meg a házat, már átalakítás történik. Igaz, 
sok pénzbe kerül, de kell, mert ez a mi erőnk, 
ez a mi hatalmunk I

De ne legyen senki közöttünk aki az mond
hassa, hogy nem tudta, hogy reá is számifunk, 
azért Írtam a címet „mindenkinek szól", vegye 
fontolóra minden ápoló és ápolónő, hogy jön az 
idő rövidesen, házavatás lesz és annak olyannak 
kel! lenni, hogy büszkeség iöllhesse el szivünket, 
midőn a vendégeket fogadjuk. Bizonyságot téve 
arról, hogy élni akarunk és fogunk, dacára a meg 
nem értésnek, amit a hatalmon levők részéről 
tapasztalunk.

Ennek ellenére mi igyekszünk munkánk által 
meggyőzni mindenkit, hogy szívósak és kitartók 
tudunk lenni. Azt várom én minden tagtársunktól, 
hogy mindenki siet segítségünkre, ki anyagilag, 
ki jó eszmével. Kérjen részt mindenki a munkából, 
hogy a házszentelés ünnepe külsőségekben is 
bizonyságot tegyen erősségünkről. A vidék is 
vegye ki részéi, írjanak, érdeklődjenek, mit tehet
nek, miben segíthetnek. Ha látja a vezetőség a 
nagy érdeklődést, kettőzött erővel igyekszik felada
tát teljesíteni.

Azért e cikkem mindenkinek szól és szere
tettel várunk mindenkit.

fiaiázs Flóra, aleinök.
..................—

M egérdem eli büntetés vár a  titokzatos 
„m asszírozó és m anikűröző" szalonok 

tulajdonosnőire.
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a 

főkapitányságra a különböző hangzatos címeken 
működő manikűr és masszőrszalonok ellen.

A feljelentők minden egyes esetben a jobb 
társadalmi osztályok tagjai sorából kerültek ki, 
akik Írásbeli, illetve szóbeli feljelentéseikben vér- 
lázitó eseteket soroltak fel a fővárosban gomba
módra elszaporodott büntanyák ellen, amelyek 
kivonva magukat az erkölcsrendészeii ellenőrzés 
Siói, valósággal melegágyai a titkos prostitúciónak, 
a gyógyíthatatlan betegségeknek.

A feljelentések, a tömeges panaszok közül 
egyben sem volt szó iparengedéllyel működő 
manikűr- és masszörszalonok ellen, ellenben a bél
és külvárosi utcák eldugott lépcsőházaiban, udva
raiban egymásután nyíló üzemekre vonatkoznak, 
amelyek létezéséről talán nem is szerzett volna 
tudomást a hatóság, ha a feljelentések fel nem 
hívják rájuk a figyelmet.

Már az is furcsán tűnt fel a rendőrség embe
reinek, hogy a 40—50 filléres manikürdijak mellett 
miből lellik a szalonok tulajdonosainak főbérleli,
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/én/esen berendezeti lakásra, reklámra és ezen 
felül még a napi megélhetésre is. Ezek rejtélyek 
voltak mindaddig, mig a hangos reklámmal dol
gozó üzemek egyikét másikát végig nem járták a 
rendőrség emberei.

A körséta végén azután kiderült, hogy a 
„rendkívül ügyesen" masszírozó- és maniküröző- 
szalónok élén legtöbb esetben rendőri szempont
ból nem éppen sok bizalmai gerjesztő nők 
állanak, akik nem röstelnek 5, vagy tiz pengő, 
sok esetben még magasabb masszirozási dijat 
is számítani, bizalmasan közölve a vendéggel, 
hogy itt „különösebb, gyengédebb" elbánásban 
részesülnek, mint a hasonnevű intézményeknél.

Ha valaki ragaszkodik a manikürözéshez, 
illetve masszírozáshoz, a legtöbb helyen jót nevet
nek rajta, sőt nem egy esetben idegorvoshoz 
küldik.

Nincs a fővárosnak manapság olyan kerülete, 
ahol ilyen titkos manikűr- és masszőrszalonok ne 
működnének, természetesen minden egyes helyen 
a jóizlésü lakók és a többgyermekes családapák 
legnagyobb felháborodására.

A belvárosban épugy találunk „rendkívül 
ügyes fiatal masszirozónőket", mint a gróf 
Zichy Jenő-, Kertész-, Magyar-' Murányi- stb. 
utcákban.

Mint értesülünk, a főkapitány szigorú intéz
kedésre készül a gombamódra elszaporodott, 
eldugott, hatósági engedély nélkül működő maníkiir- 
és masszőr szalonok ellen.

Drákói rendszabályok készülnek az erkölcs
védelmi rendeletet valósággal kigunyoló szalonok 
ellen. Toloncház, börtön vár majd a közeljövőben 
a titokzatos bűntanyák tulajdonosaira, illetve alkal
mazottaira.

A fenti sorokat egy napilapból vettük át, 
meri ezzel is igazolva látjuk, hogy több Ízben 
ez irányban felemelt óvásunk teljesen fedi a 
valóságot. Reméljük, hogy végre is a főkapitány 
a beígért drákói szigorral fog lesújtani az erkölcs
rendészet ellen vétőkre.

3— 1 1 —T

É rtesítés!
Ezen a címen nyertek tudomást a Széchenyi- 

fürdő alkalmazottai arról a határozatról, amely a 
gazdasági életükben újabb helyzet elé állítja őket. 
Az értesítés az alábbiakat foglalja m agában:

Értesítés!

A székesfőváros Tanácsa 60838/1929 XI szánul határoza
tával a strandfürdőn a kabinkiszolgálási dijakat a következő- 
képen állapította meg :

Uszodai vetközőszekrényeknél személyenként 10 fillér. 
Uszodai kabinoknál személyenként . . . .  20 „
L á b ápo lásé rt.........................................................50 „

Természetesen a 10 éven aluli gyermekek, akik nem 
foglalnak el külön kabint, vagy szekrényt, azok kiszolgálási 
dijat nem fizetnek.

A fiirdőmesterek a stranduszodán a kabinkiszolgálási 
és egyéb dijiakból közös osztás alapján részesülnek, azzal a 
különbséggel, az általános osztaléktól, hogy az első ezer 
vendég után 2 (keltő) pengő és minden további megkezdett 
500 vendég után 1 tégy) pengő osztáson felüli jutalékot 
kapnak.

Ugyancsak az 56822/1929. számú tanácsi határozat szabá
lyozza a termálfürdők kabinkiszolgálási dijából a furdőmesterek 
részére leadandó százalékos részesedést is. És pedig a gőz
fürdők, szalon és kádfürdők kiszolgálási dijaiból minden egyes 
vendég után továbbra is 5 fillért, a népgyógyfürdőknél 
azonban minden egyes vendég utón 3 fillér adandóját jegy- 
százalék címén.

Ez alkalommal közöljük, hogy a népgyógyfürdői személy
zet által felvett 150 pengő fizetési előlegnek elnevezett kölcsön 
elengedését a tekintetes Tanács nem engedélyezte, csak a 
törlesztésnek heti 5 pengős részletekben való mérsékléséhez 
járult hozzá.

A törlesztési idő a stranduszoda megnyitásától kezdődő 
első héten már érvénybe lép.

Ezen rendelkezés a jegyszázalékra vonatkozólag f. hó 
20-án lép életbe a gőz- és népgyógyfürdőknél, mig a strand
uszodán a megnyitás napján.

Budapest, 1929. május 17.
Zombory, s. k. 

igazgató.

... Az értesítés az alkalmazottakat kész helyzet 
elé* állította, amenyiben a stranduszoda megnyitása 
előtt alig 4 -5  nappal előbb értesültek arról, hogy 
a kiszolgálási illetéket 20 fillérről 10 fillérre szállí
tották le a vetközőszekrényeknél személyenként és 
hogy a 10 éven alóiiak, akik szekrényt nem vesznek 
igénybe, még ezt sem fizetik. Súlyosbítja még a 
kereseti lehetőséget az is, — amit az értesítésen 
kívül nyertek -  hogy a szokásos 3 órás kabin, 
vagy szekrényhasználat most fél napra emel
tetett.

Az alkalmazottak megkeresésére szövetségünk 
főtitkára eljárt először a fürdő vezetőségénél, 
majd a városházán és szóvátette az alkalmazottak 
panaszát és kérte a kiszolgálási díjnak a régi 
alapon való fenntartását. Dr. Édes Endre tanács
nok ur azt a választ adta, hogy a tanács határo
zata ez, amelyet aligha lesz módjában ez idén 
megváltoztatni. Azonban Ígéretet tett arra nézve, 
hogy az ügyet újabb megvizsgálás tárgyává teszi 
és amennyiben a kereseti lehetőség az elmúlt évi 
mérleget nem haladja meg úgy azon lesz, hogy 
az ügy rendeztessék.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az 
élelmezési cikkek nap-nap után emelkednek és 
ugyanakkor a főváros is abba a rossz szociál
politikába esik, mint sok más magánvállalat, hogy 
az alkalmazottak kereseti lehetőségét szorítja meg, 
miáltal önmaga idézi elő az elégedetlenséget. 
Reméljük, hogy a tanács módot talál arra, hogy 
a kérdést megnyugtató módon fogja hamarosan 
megoldani, annái is inkább mert a megnyugtató 
megoldás nem terheli az üzem pénztári állo
mányát.

Vegyes hírek.
Halálozások. Barczen Lajos a Széchenyi- 

gyógyfürdő ny. igazgatója és a Szent Gellért- 
gyógyfürdő gazdasági igazgatója f. évi május hó 
10-én életének 73. évében elhunyt. A megboldogult 
földi maradványait f. évi május hó 13-án d. u. 
4 órakor temették el 'a kerepesi-temető halottas
házából, ahol Bánlaky Géza vez. igazgató mondott 
búcsúbeszédet. — Ifj. Berényi József fürdős- 
testvérünk temetése f. évi április 28-án volt a 
farkasréti halottasházból. Ifj. Berényi /ózse/fürdős- 
testvérünk, aki még csak 23 éves volt, tragikus 
körülmények között hunyt el. Atyja keze által
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mull ki, aki ől pillanatnyi elmezavarában lelőtte. 
A temetésen nagyszámú ismerőse, jóbarátja és 
rokonsága vett részt. A budai dalkör és a budai 
tornász egylet búcsúztatta és fürdős egyesületünk 
a kegyelet jeléül koszorút helyezett el sírjára. 
Béke az elhunytak poraira! -  Iszll Pálné 
az Országos Társadalombiztosító Intézet ápolónője 
hosszas szenvedés után életének 32 éves korában 
elhunyt. Temetése f. évi május hó 5-én volt 
a farkasréti halottasházból, amelyen az O. T. I. 
orvoskara és ápoló-személyzete nagy számban 
veit részt. A szövetségünk és az O. T. I. 
ápolói kara nevében Válfy Ferenc intézeti főápoló, 
szövetségünk jegyzője búcsúztatja. A megboldogult 
nyugodjék békében!

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi április hó 12-én iariotia meg rendes havi 
ülését. Balázs Flóra aleinök a határozatképesség 
megállapítása után az ülést megnyitotta és a köz
gyűlést követő első ülésen megjeleni igazgatósági 
tagokat meleg szavakkal üdvözölte, kérve őket, 
hogy a jövő évi munkából mindenki lelkiismerete
sen vegye ki a részét. Deák Mária felolvasta a 
jegyzőkönyvei, amit az igazgatóság iudomásul 
vett. Válfy Ferenc a pénztári mérlegei ismertette, 
ami egyhangúan vétetett tudomásul. Majd a be
érkezett levetek felolvasására és elintézésére ke
rült a sor. Szász Sámuelné, Gianolli Mária, 
Rusztikus Júlia, özv. Csik Ferencné, !\!agv Eszter, 
Fterenkovics Sándorné, Paidics Pélerné és Bábás 
Júlia ápolónők kérték 11-od osztályba leendő át
írásukat, amit az igazgatóság jóváhagyott. — 
Özv. Koráik Sándorné 1. osztályba leendő át
helyezésének kérelme ugyancsak teljesitteteit. — 
Wolf Vilma felvételi kérelmének az igazgatóság 
helyt nern adhatott. Majd Polacsek Sándor levelét 
vitatta meg az igazgatóság, utána pedig a Sós
fürdő igazgatóságának levele olvastatott fel, mely
ben az igazgatóság értesíti az egyesületet, hogy 
a fürdőt uj tulajdonos vette át. Egyben arra kéri 
a fürdőigazgatóság az egyesületünk vezetőségét, 
hogy tagjainkkal tudassuk, ha olyan betegük van, 
aki üdülésre vagy pihenésre szorul, azt a Sós
fürdőben olcsón szerezheti meg. A vezetőség oly- 
ként határozott, hogy a levelet kifüggeszti a tár
salgó szobában. A levelek elintézése után az 
egyenruha ügyéi tárgyalta meg az igazgatóság, 
amelyet a közgyűlés is magáévá tett, majd utasí
totta az elnökséget, hogy a minisztériumnál tegye 
meg a lépéseket a ruhaviselési jog megszerzésére. 
Majd Deák Mária titkárnő ismertette az uj tagok 
névsorát, amit az igazgatóság tudomásul vett. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. A Furdősök Egyesülete 
f. évi április hó 18-án tartotta meg rendes választ
mányi ülését. Az ülést Nagy Pál elnök a határozat- 
képesség megállapítása után megnyitotta és kérte 
a közgyűlésen megválasztott uj tisztikart és választ
mányt, hogy a jövő évi egyesületi munkából 
mindenki vegye ki a reá eső munkának részét. 
Az elnök megnyitó beszéde után Ónody lános 
az elmúlt választmányi ülés jegyzőkönyvéi olvasta 
fel, amelyhez Farkas Mihály tette meg észre- 
véíeleit, majd azt két taggal hitelesitetie. Szieben

József főtitkár tett jelentést azokról a sajnálatos 
eseményekről, amelyek a Szécheni-fürdő beszer
vezésével egyes szövetségi tagjainkat ért, ami 
odáig fejlődött, hogy névtelen feljelentés alapján, 
mint kommunistát, egyik megbízottunkat le is 
tartóztatták, úgy, hogy csak hosszas utánjárás és 
igazoltatás után bocsájtották szabadon. A főtitkár 
az eset ismertetése után a névtelen levél íróját 
„becstelen gyáva rágalmazónak bélyegezte," 
mert úgy érzi, hogy itt a szövetségünk jó hírnevét 
is megsértette a magát megnevezni nem merő 
egyén, aki igy iparkodott magát ismeretlenné 
tenni, nehogy állításainak valódiságáért őt a bíróság 
előtt vonhassuk felelőségre. A választmány fel
háborodással vette tudomásul a főtitkár jelentését. 
Ezután a közgyűlés által kiküldött üdvözlő távira
tokra beérkezett levelek olvastattak fel, amit a 
választmány örömmel vett tudomásul. (A beérkezett 
válaszlevelek teljes szövegét lapunk mai szá
mában hozzuk. Szerk .) Tóth Mihály indítványozta 
egy állandó szaktitkár beállítását. Fazekas 
Mihály oly értelemben szólt hozzá az indítványhoz, 
hogy ez már nem uj keletű kívánság és hogy az 
elnökség e kívánságot, mihelyt erre mód adódik 
rneg is fogja valósitani. Nagy Pál elnök, Szieben 
József főtitkár és többek hozzászólása után egye
lőre e kérdést levették a napirendről. Még a 
tisztikar kiegészítését végezte el a választmány, 
amelynek alapján Ónody János és Czeczetka 
Frigyes jegyzőknek, Vitkovds János l-ső és 
Jelinek Lajos Il-od pénztárosnak választattak 
meg. Több tárgy nem volt, elnök az ülést be
zárta.

Válasz.tmányi ülés. Szövetségünk f. évi április 
hó 11-én tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Az ülést dr. Benárd Ágost orvos-elnök 
nyitotta meg a határozatképesség megállapítása 
után. Válfy Ferenc felolvasta az előző ülés jegyző
könyvét, amit egyhangúan vettek tudomásul. Szele 
József a pénztári állományról számolt be, amit 
megnyugvással vett a választmány tudomásul. 
Szieben József főtitkár jelentést tett a Társadalom
biztosító Intézet küszöbön álló választásairól és 
kérte a választmány tagjait, hogy szövetségünk 
Tagjait oktassák ki a választások teendőiről. 
A jelentés tudomásul vétetett. A titkárság fel
hatalmazást kért egyes irodai dolgok beszerzésére, 
amit a választmány megadott. Ezután még több 
ügyet intézett el a választmány, majd az elnök az 
ülést bezárta.

Kirándulás. Felhívjuk tagjaiuk figyelmét, hogy 
f. évi junius hó 16-án reggel, egész napos ki
rándulást rendezünk Móriabesnyöre. A kik ezen 
kirándulásunkon részt óhajtanak venni, jelentkez
zenek a titkárságnál. A vezető Deák Mária titkárnő 
lesz. Élelmet mindenki hozhat magával, azonban 
ott is lehet kapni. Tagjaink vendégeket is hoz
hatnak magukkal.

Felelős k iad ó: Szieben József.
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