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Ünnepeltünk.
Mint közöltük tagjainkkal és jó barátainkkal, folyó 

hó 5-én társas vacsorát rendeztünk szeretett elnökünk 
dr. Rajnai Béla és Szieben József főtitkárunk tisz
teletére kitüntetésük alkalmából.

Sajnos ez az összejövetelünk nem volt teljes, 
amennyiben szeretett elnök urunkat nélkülöznünk kel
let, mert külföldi útja gátolta megjelenését körünkben. 
De sürgönye arról tett tanúságot, hogy lelkileg köztünk 
volt, úgy ő mint egyesületünk igaz pártfogója, neje 
ónagysága.

A sok ilusztris vendégek között jól eset látnunk, 
hogy vidéki tagjaink is megjelentek. Midőn meg tud
tuk, hogy szeretet elnök urunk nem lehet jelen, be
szüntettük a meghívásokat. A kb. 1C0 terítékes vacsora 
8 órakor kezdődött. Az első felszólaló Balázs Flóra 
alelnök volt, ki felolvasva az elnök ur sürgönyét, pár 
szóval méltatta az ünnepeltek érdemeit mondván, a házi 
gazda távol van: ime olyan merészek vagyunk, be
ülünk otthonába, hogy beszélgessünk kissé hozzá — 
Róla és avval, aki jeien van.

Nem ünnepelni akarjuk őket: Sokkai jobban is
merjük, sokkal melegebben szeretjük, minthogy hiú 
szavakkal hántásukra legyünk, érdemeiket sem akarjuk 
koszorúba fűzni, hisz nekik kínos volna ilyesmiket 
látni. Mi csak köszöntjük szivünk egész melegével és 
szeretettel köszöntöm az egészségügyi alkalmazottak 
tábora nevében és kérem a Mindenhatót, hogy adjon 
erőt, kitartást, hogy a megkezdett munkát be tudják 
fejezni. A távollévő szeretet elnökünket erről a helyről 
üdvözöljük és kérjük az egek urát adjon erőt, egészsé
get, hogy értünk még sokáig tudjon küzdeni, a jelen
lévő főtitkárunkkal együtt, hogy jogos érdekeinkért tud
janak dolgozni. A szűnni nem akaró taps jelezte, hogy 
aielnöknőnk szivünkből beszélt.

Utána Lillin József a kér. szoc. szakszervezetek 
főtitkára üdvözölte a kirüntetteket méltatva azt a mun
kát, a mit a közegészségügy terén végeztek és hazafias
ságukról, melyről cselekedeteik tesznek tanúságot. Majd 
Szele József mint egyesületünk egyik legrégibb har
cosa s mindenkori ellenzéke, ma ö is az elismerés 
zászlóját hajtja meg, mert a kitüntetés igazi férfiakat 
ért. Vilkovics János a fürdősök elnöke szeretettel üd
vözölte az ünnepeiteket és meleg szavakkal hívja fel a 
további együttes munkára az összes egészségügyi al
kalmazottakat, mert szerinte e nagy célokat, melyek 
előttünk állanak csakis együttes erővel oldhatók meg. 
Válfi Ferenc egyesületünk pénztárosa gyönyörű sza
vakban méltatta azt a munkásságot, me/yet az ünnepel
tek végeztek. Időközben érkezett Tobler János orsz. 
gyűlési képviselő, kit a jelenlévők szeretettel üdvözöl
tek. Több felszólamlás után Tobler János ország
gyűlési képviselő üdvözli a távol lévő dr. Rajnai Béla 
eü. tanácsos urat és Szieben József testvérünket. 
Beszédében ő a régi; a legkomolyabb dolgokban is 
bele tudja szőni a szatírát és magával ragadja a hall
gatóságát. A világosságról a sötétségre és a sötétség
ről a világosságra, mint az beszéde alatt történt. 
A sok üdvözlés között nagyon kedves volt a bányászok 

üdvözlete. Rohály János testvérünk helyet Mézes 
Gusztáv a bányászok nevében üdvözölte az ünnepei
teket. Ez annál értékesebb, mert a bányászok nem igen 
vesznek részt ilyen ünnepélyeken. Egyik felszólaló vers
ben és izzó hazafias szavakban mondta el felköszöntőjét.

Szieben József főtitkár a távollevő ünnepelt ne
vében is közvetlen meleg szavakkal mondott köszöne
tét és ígéretet tett, hogy úgy mint a múltban, a jövő
ben is törekedni fog a megnyilatkozott szeretetet ki
érdemelni.

A pezsgő, melyet a tagok élükön Jajczai Máriával 
szeretetük jeléül hoztak, úgy dr. Rajnai Béla eü. taná
csos elnök ur, mint Szieben József főtitkár ur egész
ségére, éjfélkor fel lett bontva és közösen elfogyasztva.

De meg kell emlékezni arról is, hogy az ünnepel
tek két hordó sörrel vendégelték meg a jelenlévőket, s 
igy a hajnali órákban is még együtt volt az ünneplő 
közönség.

Adja Isten, hogy ez az együtt eltöltött idő a szö
vetség tagjait még szorosabban kapcsolja egybe, hogy 
együtt küzdve el tudjuk érni céljainkat.

Egy jelenlévő.

Szemelvények.
A dolgozó társadalom szervezeteinek törté

nelmi lapjait, ha lapozgatjuk nem egy esetben 
találunk reá olyan forrásokra, melyek egy eszmei 
gondolatból kiindulva, a dolgozó társadalom 
gazdasági előnyeit mozdítják elő. Ilyen, a fürdő
munkásság jövő boldogulását célzó eszmei gon
dolatokat találunk lerögzítve - nem is egyet — 
fürdős szakegyesületürik múltját megörökíteni hiva
tott jegyzőkönyveiben is, ha arra időt áldozunk, 
hogv átlapozzuk. És bár sokai kell hadakozni a 
hitetlenkedőkkel, hogy a szakegyesület az egyedüli, 
amelyen keresztül érhetünk el jobb gazdasági viszo
nyokat, a tények, az elmúlt idők összehasonlítása 
a jelen idővel, igazolja, hogy egyes eszmei elgon
dolás eredményt is hozott.

Hogy csak egy két esetre mutassak rá, itt 
van a munkaidő első sorban. Volt idő, amidőn 
reggel 4—5 órakor nyitottak a fürdőüzemek és 
este 8—9 órakor került ki a fürdőmunkás. Vasár
nap és ünnepnap is reggeltől estig voltak nyitva. 
Hogy ezzel szemben mi ma a helyzet, nem kelt 
külön itt megírni. Tagadhatatlan, hogy azon üze
mekben, ahol ma laza vagy egyáltalában szerve
zetien a fürdőmunkásság, ott e kérdésben ismét 
lassú visszafejlődés mutatkozik. Elveszti a munkás 
az emberi értékét és a számitó tőke rabszolgájává 
sülyed vissza.

Egy másik eset, az öregség elleni biztosítás. 
Sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy e 
kérdés magától oldódott meg. Azt tálcán hozták 
és kínálták fel a dolgozó munkásságnak. Milyen 
nagy csalódásban élnek és mennyire rájuk vall, 
hogy nem élnek szervezeti életet. Mert a tény az. 
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hogy a dolgozó szcrvezeJt munkásságnak évtizedes 
el nem csüggedő követelésének eredménye az, 
hogy ma az állam és a főváros végre törvényes 
keretek között kiterjesztette a dolgozó munkásságra 
az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 
esetére szóló biztosítást.

Egy harmadik eset, a szakma képesítéshez 
kötése. Még nincs meg, csak él a vágy a komoly 
fürdőmunkásság lelkében, hogy megvalósuljon. 
A szakegyesület több mint egy évtized óta szor
galmazza az életre hívását Sokszor kaptunk már 
Ígéretet és bízunk abban, hogy siker koronázza. 
Ha el jön az idő, úgy nyugodtan állíthatjuk, hogy 
azért jött el, mert mi nem szűntünk meg azt a 
napirendről levenni, azt állandóan szorgalmazni.

Ezek csak egyes szemelvények, amelyeket 
számtalan más, a fürdőmunkásság jobb jövőjét 
célzó törekvések ismertetésével bővitheinénk még 
ki. Azonban ez az egynéhány is elég lehetne 
mindazoknak, akik még ma is pesszimisztikusan 
ítélik meg a szervezeti élet szükségességét vagy 
annak munkáját nem tudják kellően értékelni, 
hogy belássák a szervezkedésben rejlő nagy erőt.

Tagadhatatlan, hogy az eredmények nagyob
bak is lehetnének. Azonban, ha kutatom a nagyobb 
eredmények hiányát, úgy egyes körülményekből 
meg is találom az okokat. így első esetben meg
állapíthatom, hogy szaktársaink és szaktársnőink 
nagyobb része már a kornak egy bizonyos maga
sabb fokával kerüli a fürdős pályára, a sors 
viszontagságaitól megtörtén és mint ilyenek nem 
mutattak, sőt nem is éreztek semmi hajlamot a 
közért való munkálkodáshoz Nem fejlődött ki 
bennük a szervezeti élet iránt érzett szükségesség. 
Ki-ki a maga munkakörében élve önzővé vált, 
sőt némelyik a kapzsiságtól sem riadva vissza, 
lemaradt a korral haladó követelményeitől.

Sajnos minden esetben a körülmények iga
zolják a vezetőségünk álláspontját, hogy a szerve
zettségben van az erő és hogy csakis céltudatos 
munkával lehet eredményeket elérni Ha a fürdő
munkásság komoly szervezeti életet élne, nem 
maradnánk le az élet minden vonalán, itt áll elő
lünk ismét egy példa. A főváros üzemeihez üzemi 
igazgatóságokat választottak. Így a főváros tulaj
donát képező fürdő-üzemek élére is. Minden 
fürdő-üzemhez egy 5 tagból álló üzemi igazgató
ság lelt választva, egy tagot pedig a főpolgármester 
nevezett ki. Így a három üzem tizenhat igazgató
sági tagot kapott. Ha végig olvassuk a névsort, 
találunk ott a kéményseprő szakmától a vendéglő
sig minden szakmát képviselve, csak fürdős szak
mabelit nem. Pedig talán mégis az volna a fontos, 
hogy minden egyes fürdő igazgatóságában leg
alább is egy szakmabeli is ott legyen.

Hogy ez nincs igy, ez csak arra vezethető 
vissza, hogy szervezetünknek nincs meg a kellő 
átütő ereje. Intő példa ez a jövőre nézve, hogy a 
fürdőmunkásság lássa be, hogy saját gazdasági 
érdeke követeli a szervezeti élet komoly kiépítéséi. 
Ne várjuk, hogy mások dolgozzanak helyettünk, 
hanem álljunk be az építés munkájába és végez
zük el a reánk szabott munkát. A nyári szezon a 
szervezeti életünkben is némi ellanyhulást szokott 
elő idézni, azonban ez nem azt jelenti, hogy ne 
készítsük elő az ősszel megindítandó szaktanfolya
munkat és mindazokat a kérdéseket, amelyek köz
vetlen érintenek bennünket.

Amidőn a jövő hónapban nélkülözni fogjuk 
a szaklapunk utján is az. egymásközti érintkezést, 
arra kérjük fürdős testvéreinket, hogy a nyári 
szünet után nagyobb lendülettel meginduló szer
vezeti mozgalomból ne vonják ki magukat és 
abból minél nagyobb részt vállaljanak magukra.

Vitkoviis János, elnök.

Mi történik a Szent Rókus-kórházban.
A főváros egyik napilapjának hasábjairól 

vesszük át az alábbi közleményt:
A Rókus-kőrház kiváló orvosi karáról, valamint a jeles 

ápoló személyzeiről többször dicsőiiő'eg irtunk, sőt a kórház 
vezetőségének a betegek érdekében kifejteti crélyéi és ügy
buzgalmát is kiemeltük. Most azonban egy súlyos igazság
talanságot kell szóvá tennünk. A kórháznak háromféle ápoló
személyzete van: apácák, kék-keresztesek és világiak. A be
tegek valamennyien kiemelik a saját ápolónőjük .zolgáiat- 
készségét. Tény, hogy mind a három ápolói rend úgy az or
vosi kar, mint az igazgatóság teljes bizalmát bírja.

Évekkel ezelőtt, régi feljegyzések alapján, megírta e napi 
lap a „Rókus-kórház rejtelmeit." Most a rejtelmek, ha nem is 
ily irányban, de megismétlődnek. A világi ápolónők reggel 
7-től esie 7 óráig szolgálatban vannak és ha a szolgálatot bc- 
bejozték, kötelesek azonnal a kórház által rendelkezés ikre 
bocsátott lakásukban megjelenni, mert elleneseiben pénzbün
tetéssel suj'ják a rendelet ellen vétkezőket.

Ez a rendelet minden szociálisan gondolkozó és érző 
emberben nagy megütközést keli, mert lehetetlen az egyéni 
jogokat egyoldalúan ily önkényesen és ennyire korlátozni.

Két hónappal ezelőtt aztán a világi ápolónőket újabb 
súlyos sérelem érte. Az apácák és a kék-keresziesek azóta 
más ellátást kapnak, mint a világiak. Ezt a furcsa rende kezest 
a kórház igazgatósága el nem követhette, ez az intézkedés 
valószínűleg a kórházi ügyosztálytól eredt. Vájjon mi indiloita 
az ügyosztályt ez igazságtalan utasítás kiadására? Milyen tit
kos kéz irányította ?

Ha sürgős, gyors orvoslás nem következik be, úgy ez a 
kérdés a főváros tanácsa elé keiül és a következmények nem 
maradhatnak el.

E rövid kis közlemény a közvélemény élőit 
méltán válihat ki megütközést. Minkéi azonban a 
közlemény, mint közvetlen szenvedő alanyokat, 
már nem lep meg, meri ez nem az első eset. 
Sőt már azon is tu) vagyunk, hogy találgatni kel
lene, kik is a mozgató rugói ezen antiszociális 
állapotok előidézésének. Ha a fenti közlemény 
közreadásával egyidőben neveket itt most nem 
adunk közre, tesszük ezt azon meggyőződésből, 
hogy az illetők ezek után be fogják látni, ilyen 
túlbuzgó intézkedésekkel csak a kórház békés 
szellemét forgatják fel és a munka ambícióját 
csökkentik, amiért a felelősségei az előidézőknek 
kell vállalniok.

Évek óta hangoztatjuk, hogy az alkalmazot
taknak egyenlő jogú elbírálását követeljük minden 
vonatkozásban. Nem lehet, sőt nem szabad, hogy 
ápolónő és ápolónő között születési vagy társa
dalmi megkülönböztetési vonjunk. Minden társa
dalmi és rangkülömbség megszűnt abban a pilla
natban, amikor bárki fizetésért a beteg emberiség 
szolgálatába állott, amikor a fehér köppenyt 
és fiiyulát felkötötte Kék- vagy vörös-kereszt, 
valamint más hasonló jelvény nem biztosíthat elő
nyösebb jogokat. E jelvények csak azt célozhatják, 
hogy felismerhetők legyenek, milyen alakuláshoz 
vagy rendhez tartoznak.

A közleményben foglalt visszás állapotok 
megszüntetésére, mint azt már a múlt számunkban 
is megírtuk, megtettük a lépéseket. Hogy még ez 
ideig sem törtérd intézkedés ez mélyen elszomo
rító jelenség és ez arra enged következtetni, hogy 
vannak egyének, kik tervszerűen, mesterségesen 
szítják az egyenetlenséget és az a szándékuk, 
hogy ilyen módon szöktessék meg a világi ápoló
nőket, akik 10-20 évi szolgálatukkal a betegek 
legnagyobb megelégedését érdemelték ki. E titkos 
üldözésből azonban az az érzésünk, hogy egyesek 
saját részükre szándékoznak elismerést és hasznot 
kovácsolni. Ha ezen érzésünk helyt álló, úgy e 
helyről megüzemük, hogy ez olcsó babér, amely 
azonban rövid ideig tartó és amely könnyen meg 
is bosszulhatja magát.

A kisembereknek az elnyomottaknak rajtunk 
kívül igen kevés jó barátjuk és szószólójuk van 
és örömmel vesszük minden újabb igaz barátnak 
csatlakozását, aki érdek nélkül csatlakozik igaz
ságaink védelmére hozzánk. Ezt érezzük ki a fenti 
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közlemény soraiból és ezért nem mulaszthatjuk el 
e helyről is hálás köszönetiinket tolmácsolni a 
közlemény Írójának és a lap szerkesztőségének, 
hogy a fenti soroknak helyt adott lapjában. Bár 
minél több követőre találna.

*11

Keresztény dolgozók Hitelszövetkezete
Mozgalmi életünk nagy hiánya leit pótolva- 

Megalakult a Budapesti Munkások és Alkalmazot
tak Takarék és Hitelszövetkezete, mint az O. K. H. 
tagja, a f. évi julius 17-én este 7 órakor a Kér. 
szoc. Pénzintézeti Alkalmazottak helyiségében 
tartott alakuló közgyűlésen Tobler János ország
gyűlési képviselő elnöklete alatt, amelyen az 
O. K. H. képviseletében Szalay József cégvezető 
jelent meg s az üzletrészes tagok nagy számban. 
Tobler János képviselő ismertette az alakítandó 
hitelszövetkezet célját, mely hivatva van arra, 
hogy ha a kisemberek hitelre szorulnak, ne a 
nagytőke egyik vagy másik alakulatához, ehez 
vagy ahoz a bankhoz forduljanak, ezzel is erősít
sék a nagytőkét, hanem legyen segítségükre a 
dolgozó kisemberek által alkotott, nem nyerész
kedésre, de a tagok hiteligényeit legolcsóbban 
kielégítő hitelszövetkezet, mely a dolgozóké s a 
dolgozók érdekeit szolgálja. Egy üzletrész 40 
pengő, belépési díj és felszerelési költség 4 pengő. 
Az üzletrészeket azonban nem kell egyszerre 
befizetni, hanem 2 év alatt havi részletekben 
törleszlhelö. A tagok takarékossági szellemét is 
akarja szolgálni a havi vagy heti betétgyűjtés 
által. Bejelenti, hogy eddig 40000 pengőn felül 
történt már üzletrész jegyzés, 432 üzletrészes 
taggal s így már meg van a garancia, hogy ez a 
Hitelszövetkezet céljának mindenkor eleget tud 
majd tenni. Felhívja tehát a jelenlevő tagokat, 
hogy mondják ki a Hitelszövetkezet megalakítását, 
mit a jelenlevők elfogadtak s a következő vezető
séget választották meg:

Igazgatóság: Tobler János országgyűlési 
képviselő, elnök, Schwanda Gusztáv Hoge elnöke, 
alelnök, Ilkovics Antal kéményseprő mester. 
Kéményseprők szövetsége elnöke, Horváth Gergely 
vasúti munkások elnöke, Vekov Ádám Grafikai 
munkások elnöke, Tomanovics József Keresk. 
alkalm. társelnöke, Mészáros István Pénzintézeti 
Altisztek szöv. h. elnöke, Kecsey Lajos kér. szoc. 
titkár, Szieben József Egészségügyi alk. szöv. fő
titkára, Horváth Imre vendéglős, Thomka Béla 
M. F. T. R. főintéző.

Ügyvezető igazgató: Kecsey Lajos.
Felügyelő bizottság: Loparics József szer

kesztő, igazgató elnök, dr. Pálossy Ervin tanár. 
Fekete Pál Grafikai munkások főtitkára, Ankner 
Béla Vas és Fémmunkások főtitkára, Török István 
Városi Alk. szöv. elnöke, Krémer Ferenc M. F. T. R. 
főintéző.

Ügyész: dr. Baránszky Gyula ügyvéd, kor- 
mányfőtanácsos.

Választmányi tagok: Schaducz Ágoston 
húsipari munkásuk elnöke, Madarász József textil
munkások szöv. főtitkára, Kovács Ferenc vas
munkás szöv. elnöke, Balogh Bálint Városi alk. 
szöv főtitkára, Rohály János bányász szöv. főtitkára, 
Kincses István famunkás szöv. pénztárosa, Börzsey 
József famunkás szöv. elnöke, Almássy Péter Hoge 
főtitkára, Krémer Károly M.F. T. R. főtisztviselő, 
Szedlacskó Kálmán Pénzintézeti Altisztek szöv. 
h. titkára, Mészáros Lajos Váiosi Alk. szöv. gáz
gyári csoport elnöke, Grabics Vilmos vasmunkás, 
Balogh József cipészmesier, Szirb Miklós pénzin
tézeti altiszt, Énekes Imre pénzintézeti altiszt, 
Balázs Flóra egészségügyi alk. alelnöke, Bognár 

Ferenc bérkocsis szöv. elnöke, dr. Járossy Jenő 
ügyvéd, Németh Ferenc segédmunkás szöv. titkára, 
Lothaller Miháiy kéményseprő, Wieland Ferenc, 
Lillin József Kér. szoc. Szakegyes. Orsz. Szöv. 
főtitkára.

Az. ui Hitelszövetkezet ideiglenes hivatali 
helyisége IV., Károly-körut 10. 111. em. 6. Hivatalos 
órák naponta 4 — 7 óra.

Az üzletrész befizetések már most megkezd
hetők. Szövetségünk tagjai, akik üzletrészt jegyez
tek, az üzletrész után esedékes résztörlesztést, 
amennyiben azt személyesen nem tudnák eszkö
zölni, úgy szövetségi irodánkban Szieben József 
főtitkárunk utján is eszközölhetik.

Üdvözöljük az uj intézményt és hisszük, hogy 
hivatásának mindenben meg fog felelni.

Ismertetés.
Az O. T. I. jelentése az önkormányzat felfüggesz
tésének ideje alatt (1919—29 években) kifejtett 

tevékenységéről.
A közelmúltban az O.T. 1 az 1928 évi jelen

tését követően, könyvalakban uj ismertetést bocsá
tott ki, melyben önkormányzatának felfüggesztése 
alatt kifejtett tevékenységéről számol be.

A jelentés biztosítási ágak szerint csoportosítva 
ismerteti az 1919—29-ig lefolyt évek társadalom
biztosítás szempontjából lényegesebb eseményeit.

A betegségi biztosítási ág cimü fejezetben 
összehasonlítja a biztosítás intézményének a világ- 
háburu kitörését megelőző időben fennálló helyzetét 
taglétszám, járulékjövedelem és költségek szem
pontjából Csonkamagyarország biztosító intézmé
nyének 1928. évi helyzetével, ismerteti a munkás- 
biziositásra vontkozó törvényekben és rendeletekben 
a 10 év alatt mutatkozó jogfejlődést és ezzel 
kapcsolatban rámutat a járulékok behajtásával 
kapcsolatos nehézségekre is.

E fejezet keretében ismerteti az Intézet gyó
gyászati ellátásának a felölelt 10 év alatti alaku
lását, az orvosok számának változását, megemlé
kezik a népbetegségek, a nemibetegségek és 
heveny fertőző betegségek elleni küzdelem, vala
mint az anya- és csecsemővédelem érdekében 
kifejtett tevékenységről és ismerteti a gyógyszer 
ügyet is.

Ugyanitt megemlékezik a rendelőintézetek, 
kórházak, szanatóriumok és egyéb, a biztosítottak 
egészségügyi helyzetének érdekében létesített 
intézmények alakítása és fejlesztése körül az 
önkormányzat szünetelése alatt kifejtett nagyarányú 
tevékenységről s az egyes intézményekkel kap
csolatosan kimutatja azok tagforgalmát, az ápolási 
napok és végzett műtétek számát is. Foglalkozik 
az albertfalvai kertváros építésével, az Intézet 
hivatalos helyiségének jelenlegi elhelyezésével s 
ezzel kapcsolatban az intézeti székház kibővítésével.

A baleseti biztosítási ág című fejezet részletes 
és alapos tájékozást nyújt e nagyjelentőségű 
biztosítási ágazatnak a decennium alatti módosu
lásáról. Ismerteti az időközi kormányrendeleteknek 
az ágazat működésére vonatkozó hatását és rámu
tat a baleseti sérültek táppénzének emelése, a 
tanoncok és nem szakmunkások kártalanításában 
beállott változásokra, a baleset előtti négy heti 
keresetnek a kártalanítás alapjául vétele folytán a 
a biztosítottak érdekében történt nagymérvű elő- 
haladusra. Ismerteti a baleseti sérültek hivatalból 
való végkielégítésének kérdését, a foglalkozási 
betegségben szenvedők kártalanításának fejlesz
tését és részletesen foglalkozik a 10 év alatt 
érvényben volt veszélyességi táblázatokkal.
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Megvilágítja a baleseibiztositási kötelezettség 
széleskörű kiterjesztését, a balesetbiztosítás költ
ségeit, rámutat az Intézetnek a baleseti statisztika 
és balesetelháritás érdekében kifejteit tevékeny
ségére. Megemlékezik még a balesetvizsgátatok 
és üzemvizsgálatokkal kapcsolatos eljárásokról és 
vázolja a békeszerződésnek a balesetbiztosítás 
szempontjából figyelembe veendő körülményeit.

Külön fejezetben számol be a jelentés a 
bányanyugbérbiztositási ág körében beállott vál
tozásokról; ismerteti a nyugbérezettek számát, a 
részükré kifizetett nyugbéreket, a nyugbéresek 
személyi pótlékának kérdését és a bányanyugbér- 
biztositási ügyekben kifejlődött joggyakorlatot.

Külön cim alatt ismerteti a jelentés az 1928. 
XL. t. c. alapján létesült öregségi, rokkantsági, 
özvegységi és árvasági biztosítási ágazatot és 
rámutat, hogy miután ez a biztosítási ágazat csak 
1929. évi január 1-ével lépett életbe, vele kapcso
latban eredményekről beszámolni alig lehet. Ennek 
megfelelően a jelentés csak a törvény előkészíté
sét, az ezen biztosítási ágazat szolgáltatásaiban 
való részesülés feltételeit s a törvény által statuált 
uj biztosítási fogalmakat ismerteti. Vázolja a 
törvénynek a vállalati nyugdíjpénztárakra vonat
kozó rendelkezéseit, a fiatalkorú munkavállalók 
képességvizsgálatával kapcsolatban tapasztalt 
eredményeket, foglalkozik a betegségmegelőzés 
szolgálatában végzett gyermek- és tanoncüdülte- 
tési akciókkal.

Az ismertetés önkéntes biztosítás című feje
zete az e jogon biztosított tagok számáról, e 
biztosítás mibenlétéről és fejlődéséről nyújt tájé
koztatást.

Az ismertetéshez csatolt táblázatok és össze
hasonlítások egyrészt a 10 éves időszak nehéz 
küzdelmeinek, másrészt a társadalombiztosítás 
pozitív adatainak megvilágítására szolgálnak.

Vegyes hírek.
Lapunk legközelebbi száma a nyári szünetre 

való tekintettel f. évi október hó 1-én jelenik meg.
Uj disztagjaink. A Betegápolók Egyesülete 

ismét két uj igen értékes disztagot nyert 
dr. Wallner Emil eü. tanácsos, a veszprémi kórház 
igazgató főorvosa és dr. Slubenvoll Ferenc a 
sárvári kórház igazgató főorvosa által. Egyesüle
tünk díszoklevelét egy négy tagból álló küldöttség, 
névszerint Balázs Flóra alelnök, Szieben József 
főtitkár, Válfy Ferenc pénztáros és Szele József 
igazgatósági tag nyújtotta át. Mindkét esetben 
Balázs Flóra alelnök méltatta azon érdemeiket, 
melyekkel egyesületünk iránt viseltettek és amely
nek alapján egyesületünk igazgatósága őket disz
tagjaink sorába iktatta. Nevezettek meleg köszönő 
szavak kíséretével vették át a díszoklevelet és 
megígérték, hogy úgy mint a múltban, a jövőben 
is arra fognak törekedni, hogy e kitüntető bizalmat 
meg is tartsák.

Felhívás fürdős testvéreinkhez. A Magyar
országi Fürdőalkalmazottak Orsz. Szakégyesülete 
felhívja a fürdő szakmában dolgozó munkásokat, 
úgy férfit, mint nőt, hogy az 1930 - 31. évben ren
dezendő fürdős szaktanfolyamra - amelyet több 
közismert egy. tanár és orvos ur fog levezetni — 
jelentkezzenek az egyesület titkárságánál, VII., 
Dohány-u. 74. 1. em. 16. sz. Az Elnökség.

Halálozás. Segesdy Kálmán a veszprémi köz
kórház gondnoka életének 44 éves korában f. évi 
julius hó 16-án elhunyt. A megboldogult 25 éve 
szolgálta a kórházat, amely idő alatt atyai szere- 
tetével és gondoskodásával úgy a betegeknek. 

mint az ápolónőknek szeretetét nyerte el. A teme
tése f. évi julius hó 18-án volt a veszprémi jeru- 
zsálemhegyi református temető halottas házából. 
A temetésen nagy számban veitek részt tisztelői, 
kik lelkűkben soha el nem múló fájdalommal kí
sérték a megboldogultat utolsó útjára. Nyugodjék 
békében!

Felszólítás. Kérjük szövetségünk tagdíj
hátralékos tagjait, hogy tagsági dijaikat mielőbb 
rendezzék, ne hogy ennek elmulasztása következ
tében a tagok sorából töröltessenek és szerzett 
jogaikat ezáltal elveszítsék. — Egyben kérjük, 
hogy hely és lakáscím változásukat a szövetség 
titkárságánál azonnal jelentsék be, hogy a szaklap 
szétküldésében fennakadás elő ne álljon.

Választmányi ülés. Felvétetett az Első Bpesti 
Fürdőszemélyzet Betegsegélyző és Temetkezési 
Egylete (Budapest, 11., Margit-körut 28) 1930. julius 
hó 1-én megtartott választmányi ülésén. Bugyáki 
Ferenc elnök az ülés határozatképességének meg
állapítása után üdvözölte a megjelenteket, valamint 
a fürdős szakegylet elnökét, Vilkovics Jánosi, aki 
mint vendég jeleni meg és az ülést megnyitotta. 
Napirendre térve a titkárral felolvastatja az előző 
ülés jegyzőkönyvét, ami ellen kifogás nem emel
tetett, Hoffmann József és Holtai János vál. tagok 
által hitelesíttetett. Ezután kegyeletes szavakkal 
megemlékezik Nagy Pál vál. tag elhunytéról és 
kéri emlékének jegyzőkönyvileg való megörökíté
sét. Egyhangúlag elfogadtatott. Majd bejelenti, 
hogy a II. kér. elöljárósága által f. évi április hó 
11-én kiküldött vizsgáló bizottság az egylet ügy- 
és vagyonkezelését felülvizsgálta és azt a leg
nagyobb rendben találta. Megelégedéssel tudomá
sul vételeit. Ezután titkár felolvassa és ismerteti az 
egylet ellenőrzött 1930. második negyedévi pénz
tári forgalmát feltüntető kimutatást, mely szerint 
az egylet készpénzkészlete 1930. junius 16-án 
P 6.217 85, vagyonszaporodása 1930. április 1 — 
junius 16. közöti P 475 27 Megelégedéssel tudo
másul vétetett. Elnök ezután a f. évi május hó 
29-én megtartott ismerkedési összejövetel erkölcsi 
és anyagi sikerét vázolja, majd köszönetét fejezi 
ki ezután mindazoknak, akik ezen összejövetel tel
jes sikerében hathatósan közreműködtek. Ezután 
felteszi a kérdést az. indítványok megtételére. Napi
rendi tárgyon kivül a vendégként megjelent 
Vilkovics János a fürdősszakegylet elnöke, hosz- 
szabb értekezés keretében fejtegette a két egye
sület összeolvadási lehetőségéi, melyet hosszan
tartó vita zárt be. Miután indítványok nem tétettek 
és az ülésnek több tárgya nem volt, elnök az ülést 
bezárta.

A Magyar Vörös Kereszt Egylet 1929. évi jelentése. 
Ezt a jelentést olvasva, azaz tanulmányozva, úgy látjuk, hogy 
itt is, mint hazánk minden intézményében, a gazdasági kérdé
sek szinte lehetetlen gátat vetnek fennállásuk elé és mégis 
azt kell látnunk, hogy a Magyar Vörös Kereszt Egylet ezeket az 
akadályokat céltudatos munkával igyekszik leküzdeni, öröm
mel látjuk, hogy a szociális munkában gyönyörű eredményeket 
tudnak felmutatni. Az ápolónői intézetük kötelékében 1929. év 
végén 112 okleveles ápolónő és 25 egészségügyi testvér tar
tozott. Nyugdíjas 52 volt. Az ápolónői nyugijalap ugyanekkor 
50.523'79 pengő felett rendelkezett. Foglalkozik a gázháboru 
elleni védekezéssel, a serdültek támogatásával. Népmozgalmi 
szolgálat. Hadiíogolyügy. A Magyar Ifiusági Vörös Kereszt 
élete 1929. évben rendkívül mozgalmas és eleven volt. A jelen
tési év végével 711 csoport működőit. Számokban kifejezve a 
gyakorlati munka terén elért eredményt, a csoportok 34.872 
darabnál több kézi munkát készitelfek.

Főösszesilés: Kiadások: rendes kiadások 248.503'74 P. 
Rendkívüli kiadások 122.325.31 P Előre nem látott kiadások 
2440 07 P. összesen 373.269.12. Bevételek : Rendes 198 813.76 P. 
Rendkívüli bevételek 103508.50 P. összesen 302.322.26 P. 
1930. évben mutatkozó fedezetlen hiány 70.946 86 P. A jelentést 
olvasva, ha lapunk terjedelme engedné, szinte szóról-szóra 
szeretnénk közölni, de igy sajnos kevés terünk van, igy ezt 
nem áll módunkban megtenni.

Felelős kiadó: Szieben József.
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