
XI. évfolyam______________________ 5. szám.______________________1931. május hő

EGÉSZSÉGÜGYI RLKRLMRZOTTRK
A belegápolók, ápolónők, oki. bábák, íikdősök, ■ ""I VV A Szövetség hivatalos órái: reggel 9—12-ig, d. u.
íur * 'V-ők, masszőrök, vizcjygQykezelők, pedikürö- 1 sJa B LA 3 — 7 óráig. Díjtalanul közvetít intézetek, kHnikák,
ÉÍK, nsz-ómesferek stb., kórházi segédmunkások és * jp 111 kórházak, szanatóriumok, fürdők és mayái fos ők

. .'konszakmával foglatkezók hivatalos szaklapra. részere képzett személyzetet helyben és vidékre.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 -É N. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII., Dohány-utca 74. 1. em. 16
Telefon: József 422 —24.

SZERKESZTŐ :
Dr. RAJNAI BÉLA 

orvos, cl nők, 
m. kir. eü. lonácsos 

FELEIÖS SZERKESZTŐ: 
SZIKBEN F. JÓZSEF

Hirdetések a legjutányosabbari felvételnek.

Kéziratok vissza nem adatnak.

Előfizetési ár: évre 1 Pengő 20 f. (15.000 K.)

Fürdősök közgyűlése.
Fiirdős szakegyesületiink f. évi április hó 12-én 

tartotta meg rendes évi tisztújító közgyűlését 
A közgyűlést Viikovils János elnök nyitotta meg, 
aki a nagyszámban megjelent tagokat üdvözölte 
és kérte, hogy a tagok komoly megfontolással 
szóljanak hozzá a meghallgatott jelentésekhez.

A megnyitó beszéd után az elmúlt évi jegyző
könyv felolvasása következett volna azonban a 
közgyűlés egyhangú határozata alapján attól elte
kintett és igy az évi mérleg felolvasása és évi 
költségelőirányzat ismertetése következett. Flollay 
János pénztáros betegsége miatt a jelentést nem 
tudta megtenni, helyette a főtitkár olvasta azt fel. 
Szabó Sándor számvizsgáló jelentette, hogy a 
pénztárkönyvet átvizsgálták és azt rendben talál
ták, nem különben a hatóság is és kérte annak 
tudomásul vételét A költségelőirányzat ismertetése 
után a pénztári jelentés egyhangúan vétetett tudo
másul.

Majd Szieben Józseí főtitkár terjesztette elő 
jelentését a tagállományról, a közvetítésekről és 
az egyesületnek egyéb végzett munkájáról. A jelen
tésből kitűnt, hogy az egyesület a rossz gazdasági 
viszonyok mellett is, ha nem is erősödött, nem is 
gyengült Vagyonílag inkább gyarapodást mutat 
ki. Célkitűzésében is előre haladást mutat, amennyi
ben az elmúlt évben a tovább-képző tanfolyamot 
is megindította A főtitkári jelentés vége azzal 
záródott, hogy a vezetőség jövő programmjában 
a szociális biztosítás terén kíván a tagoknak több 
előnyt biztosítani.

A főtitkári jelentéshez elsőnek Pellák Sámuel 
szólt hozzá, akinek nézete szerint a tovább-képző 
tanfolyamnak a most felállított rendszere nem meg
felelő, bár a tanfolyamnak ő is hive, azonban az 
csak a fiatalokra legyen kötelező és az öregeket 
a hallgatás alól mentesíteni kell, mert véleménye 
szerint azok már úgy is kellő szaktudással rendel
keznek. Sugyáki Ferenc szólalt fel ezután, aki az 
ellenkező állásponton van és azt hangoztatta, hogy 
igen is kell a kötelező jelleget fenntartani, mert 
van a fürdőmunkásság között nagyon sok, aki a 
tanfolyam tananyagából még igen sokat tanulhat 
és a jó fürdősnek nem elég csak a gyakorlata, 
hanem az elméleti tudásra is szüksége van, ha azt 
akarja, hogy teljesen kész szakmunkás lehessen. 
A közgyűlés nagy többsége helyesléssel fogadta 
a felszólaló fejtegetését. Ugyanilyen értelemben 
szólalt fel Kertész Károly is. Onody Péter a 
főtitkári jelentéssel és a tanfolyammal kapcsolato
san kérte a vezetőséget, hogy hasson oda, hogy 
a már évek hosszú sora óta egy-egy intézetnél 
szolgáló segédmunkások, akik mint ilyenek a 
a tovább-képző tanfolyamon részt vesznek és 
remélhetően eredményesen levizsgáznak, ne szorit- 
tassanak háttérbe az újonnan és esetleg protekció

val bejutókkal szemben az üzemnél Nem különben 
azon óhajának is adott kifejezést, hogy a választ
mányban is helyet kellene adni legalább egy segéd
munkásnak is.

Szieben József főtitkár zárószavában meg
nyugtató választ adott a felszólalóknak, majd a 
közgyűlés a főtitkári jelentést tudomásul vette. 
A főtitkár beszéde alatt érkezett meg fiomonnay 
Tivadar dr. orszgy. képviselő, főv. biz. tanács tag 
ur, akit Viikovils János elnök üdvözölt.

A felmentvény megadása után a közgyűlés 
korelnöknek Sugyáki Ferenc testvért választotta 
meg, aki a korelnöki széket elfoglalva, a jelölő
bizottságba ajánlotta Szabó József, Moldován 
Miklós, Czeczalka Frigyes, Horogh István és 
Onody János tagokat. A jelölőbizottság vissza
vonult és megejtette a jelölést, amelynek végez
tével a bizottság ajánlására a következő tisztikart 
és választmányt választották meg:

Vitkovits János elnök. Kertész Károly és 
Sulyok György alelnökök, Szieben József főtitkár. 
Fazekas Mihály titkár. Választmányi tagoknak 
választattak: Horogh István, Moldován Miklós, 
Szalai Dénesné, Szeidl Ferenc, Szöllősi Ilona, 
Bugyáki Ferenc, Szabó József, Michelfeit Gyula, 
Czeczatka Frigyes, Hollay János, Murin János, 
Brandics Rezső, Babai Béla, Szabó Sándor, Onody 
János, Makki István, Szenczi István, Kiss István, 
Weiser Károly, Akréton János, Balogh János és 
Gergely József.

A választás után Viikovils János elnök meg
köszönte a bizalmai és kérte a közgyűlést, hogy 
a nehéz munkában támogassák a vezetőséget. 
Ezután felkérte Fiomonnay Tivadar dr. orszgy. 
képviselő urat, hogy tisztelje meg a közgyűlést 
felszólalásával.

Öméltósága a kérésnek elegét téve, azzal 
kezdette beszédét, hogy ő már évek óta ismeri 
egyesületünket, annak vezetőségével állandó 
összeköttetésben áll. ismeri munkálkodásukat és 
mint képviselő, valamint magánember 100%-ban 
azonosítja magát célkitűzésükkel. Majd a tovább
képző szaktanfolyammal kapcsolatosan csodálko
zásának ad kifejezést, hogy vannak egyesek az 
idősebb fürdősök között, akik e tekintelben nem 
osztoznak a vezetőség álláspontjában, amit elitéi. 
Maga részéről teljes egészében osztozik e tekin
tetben a vezetőséggel és helyesli a mindenkire 
kötelező tanfolyam-hallgatásra irányuló álláspont
ját a vezetőségnek, mert Budapest fürdővárossá 
leendő kifejlődésénél igen fontos az, hogy igazán 
jól és szakszerűen kiképzett fürdőmunkásság álljon 
rendelkezésére a fiirdőiizemeknek. Ezután a nyugdíj
ügy kérdésével foglalkozott és kijelentette, hogy 
e tekintetben is teljes egészében a munkásság 
álláspontját teszi magáévá és felszólította a veze
tőséget egy szűkebbkörü bizottság kijelölésére, 
akikkel e kérdést a tanácscsal együtt véglegesen 
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le fogja tárgyalni. Foglalkozott még a jogviszony 
szabályozásának a kérdésével, ami a fővárosi 
üzemekben nincs még ez ideig rendezve és ame
lyet rövidesen meg kell alkotni, hogy minden 
munkás tudja, hogy mi a kötelessége és mi a 
joga. Majd rosszalását fejezte ki, hogy a fürdősök 
nem támogatják kellően a vezetőséget a munká
jában és sokan vannak még, akik vissza vonják 
magukat az egyesülettől, örömmel látja viszont, 
hogy mégis van egy-két fürdőmester is, aki együtt 
halad és ez az egészséges állapot, amit elvár 
mindenkitől és reméli, hogy a közeljövőben azok 
is követik a példájukat, akik eddig távol tartották 
magukat. Elismeréssel emlékezik meg újból arról 
az egyesületről, amelynek egy Bánlaki Géza 
fürdő vez. igazgató is a tagja, majd beszédét azzal 
fejezte be, hogy a közgyűlés napjától kezdve 
maga is tagja lesz az egyesületnek.

Vilkovits János elnök megköszönte Öméltó
ságának az egyesülettel szemben tanúsított jóindu
latú támogatását és kérte, hogy azt a jövőben 
is gyakorolja. Amennyiben még egy gyűlése volt 
Öméltóságának, a közgyűléstől kénytelen volt 
elbúcsúzni.

Ezután az indítványokra került a sor. Simon 
István Kecskemétről jelenteit be indítványt, amely 
szerint kérte, hogy minden közvetítés, mint az a 
békében is meg volt, közöltessék a szaklapban. 
Az indítványt a közgyűlés a változott viszonyokra 
való tekintetből nem tartotta kivihetőnek.

Szieben József főtitkár javasolta a közgyűlés
nek, hogy idsb. Babay József testvér, aki az 
egyesületi élet terén érdemeket szerzett, válasz
tassák meg az egyesület örökös tagjául. A javaslatot 
a közgyűlés egyhangúan elfogadta. A főtitkár még 
felolvasta a Párisból érkezett levelet, amelyben a 
francia fürdős testvérek szövetsége arra kéri az 
egyesületünket, hogy nyújtsunk módot szorosabb 
kapcsolatra, amelynek alapján kölcsönösen meg
ismerhetnénk a fiirdősöket érdeklő viszonyokat. 
A közgyűlés örömmel vette tudomásul a levelei 
és utasiiotta a vezetőséget, hogy a kapcsolatot 
vegye fel a vezetőség a francia testvérekkel. 
Ezután a főtitkár felolvasta a szövetség közgyűlé
sére kiküldöttek névsorát.

A közgyűlés tárgysorozata ezzel kimerült. 
Vilkovits János elnök még egyszer kérte a tagok 
támogatását, majd az közgyűlést bezárta.

Küldött közgyűlésünk.
Szövetségünk f. évi április hó 20-án tartotta 

meg rendes évi tisztújító küldött közgyűlését. 
A küldötteken kívül szövetségünk sok rendes 
tagja is megjelent a közgyűlésen, akiket dr. vitéz 
Benárd Ágost orvos-elnök meleg szeretettel üdvö
zölt. Megnyitó beszédében vázolta a súlyos gazda
sági helyzetet, amelyben a dolgozó munkásság 
ma él, majd hangsúlyozta, hogy az egészségügyi 
munkásság és igy maga a szövetség is érzi a 
nyomasztó gazdasági helyzetet, amely ma fennáll. 
Ez azonban ne csiiggessze el a vezetőséget és a 
szövetség tagjait, hanem fokozottabb munkakedv
vel végezzük azt a munkát, amelyet az egészség
ügyi alkalmazottak jobb gazdasági helyzete érde
kében eddig is végeztünk. Majd kérte a közgyűlést, 
hogy fontos elfoglaltsága miatt mentse fel az ülés 
további vezetésétől. Az elnök átadta az elnöklést 
Balázs Flóra alelnöknek, aki rövid szavak kísére
tében vette azt át és ezzel a közgyűlés napirend
jének első pontjára került a sor. A múlt évi köz

gyűlés jegyzőkönyvének felolvasásától elálltak a 
kiküldöttek és igy azt két taggal hitelesítették.

Szele József főpénztáros az évi mérleget 
olvasta fel, majd utána az évi költségelőirányzatot 
ismertette, amit a közgyűlés tudomásul vett. Deák 
Mária titkárnő a tagállományról, a közvetítésről 
és levelezésről számolt be, majd utána Szieben 
József főtitkár tette meg a jelentését, számot adva 
arról a munkáról, amit a vezetőség a szövetség és 
a tagok gazdasági és szociális biztosítása érde
kében kifejtett. A jelentések vitájában Lázár 
Mihályné, Polonyi Lajosné. Vilkovits János, Onody 
János, Balogh János és még többen vettek részt, 
majd a jelentéseket tudomásul vette a közgyűlés 
és a régi tisztikarnak a felmentvényt megadták, 
korelnöknek pedig Vilkovits János testvérünket 
választották meg. A korelnöki tisztség elfoglalása 
után a jelölőbizottság a következők személyében 
választatott meg : Suba Imréné, Válfy Ferenc, Mol- 
dován Miklós, Horogh István és Vura lsivánné. 
A jelölés megejtése után a tisztikar és választmány 
a következőképen választatott meg: orvos-elnök 
dr. vitéz Benárd Ágost, társelnök dr. Krizs Árpád, 
alelnökök Balázs Flóra. Vilkovits János és Madari 
Sándor, főtitkár Szieben József, titkár Deák Mária, 
főpénztáros Szele József, aki a tisziséget nem 
vállalta és igy a közgyűlés egyhangúan helyette 
Györkös Jánosné és Onody János választattak 
meg, jegyzőnek Válfy Ferenc. Választmányi tagok
nak : Suba Imréné, Mátray Istvánná, Szele József, 
Jajczai Mária, Gáspár Ágnes, özv. Tóth Gyuláné, 
Szele Józsefné, Papdy Antalné, Kovács István, 
Tóth Etel, Nagy Erzsébet, Somogyi Anna, Lázár 
Mihályné, Koródi Mária, Marits Júlia, liufnagel 
Teréz, Szappanos Margit, Horváth Istvánná, Zajecz 
Etel, Sárai Szabó Rózsi, Rosenberg Sománé, Ru- 
zicska Mária, Görög Ferenc, Kertész Károly, Mol- 
dován Miklós, Schmiedt József, Czeczatka Frigyes, 
Kiss István, Fazekas Mihály, Szabó Sándor, Horogh 
István. Novák György, Kajári János, Jecsmann 
Mihályné, Bozsik, József és Dicsyné Pusztai Júlia. 
Pót-választmánvi tagok leitek: Harapin Antónia, 
Török Gézáné, dr. Glád Jenőné, Bakó Teréz, 
Somogyi Józsefné, Plesch Katalin, Kerekes Bálintné, 
Murin János és Gergelv József. Számvizsgálóknak 
választattak: özv. Csik Ferencné, Sridl Ferenc, 
Horváth Gyula, Balogh János és Hallgató Gyula.

A választások megejtése után Balázs Fiára 
alelnök megköszönte az újabb bizalmat és Ígére
tet tett, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is 
minden törekvése arra irányul, hogy a szövetség
nek és a tagoknak érdekeit továbbra is becsülettel 
fogja szolgálni

A közgyűléshez indítványok nem küldettek 
és igy csak néhány kisebb jelentőségű ügy lett 
még megvitatva

A közgyűlés még megválasztotta a szakszer
vezeti központunk vezérlőbizottságába a szövetség 
kiküldötteit. Hivatalból az elnök és főtitkár, válasz
tás utján Somogyi Ánna és Vilkovits János kül
dettek ki.

A dr. Giesswein Sándor szoborbizottságba 
kiküldetett: Balázs Flóra, Vitkovits János, Szieben 
József, Deák Mária, Válfy Ferenc és Fazekas 
Mihály.

A kiküldöttek megválasztása után Movik 
Zsigmond központi főtitkár emelkedett szólásra, 
aki a közgyűlés alatt érkezeit meg és akit Balázs 
Flóra alelnök meleg szeretettel üdvözölt. A főtitkár 
a központ üdvözletét tolmácsolva beszédében az 
általános gazdasági helyzet súlyos és a dolgozó 
kisemberekre nézve alig elviselhető voltát vázolta, 
majd a XIII. Leó pápának negyven év előtt kiadott 
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Perum Novarum enciklikájáról szólt, mint olyan 
szociális intelemről melyben annak idején már 
előre látta a pápa, hogy hova fog fejlődni a gaz
dasági helyzet, ha a munkaadó és munkavállaló 
nem érti meg egymást. Negyven éves jubileumát 
ünnepli a világ keresztény munkássága e nagy 
igazságnak, melyei a Perum Novarum tartalmaz. 
Majd a szövetség eredményes munkásságát mél
tatta és Ígéretet tett, hogy a központ minden 
tekintetben a szövetségünk mellett áll és készsé
gesen támogatja törekvéseiben.

Balázs Flóra alelnök megköszönte a főtitkár 
által beígért támogatást és munkára buzdító 
szavait, viszont Ígéretet tett, hogy a szövetségünk 
is, úgy mint a múltban, a jövőben is minden 
viszontagsága és megpróbáltatása közepette is hű 
marad a zászlóhoz, amely a keresztény dolgozó 
kisemberek védelmét tűzte ki legfőbb céljául. 
Balázs Flóra alelnök javaslatára a közgyűlés 
táviratilag üdvözölte gróf Bethlen István miniszter
elnököt, abból az alkalomból, hogy 10 éve áll a 
kormány élén. Valamint dr. Ernszt Sándor népjó
léti minisztert, Huszár Károly O.T.l. elnököt és 
dr. Krizs Árpád főv. biz. tagot. A közgyűlés 
napirendje ezzel kimerült, elnök az ülést berekesz
tette.

Utána mindjárt megtartották az alakuló választ
mányi ülést Balázs Flóra alelnök vezetése mellett, 
melynek egyedüli tárgya az ellenőrök megválasz
tása volt, akiknek a következők választattak meg: 
Suba Imréné és Mo/dován Miklós.

Dicső tavasz.
Magas bércek, mély völgyek, erdők, mezők 

levetették téli szemfedőjüket, rügyfakasztó nap
sugár, a susogó szellő, dalos madárajk, az emberi 
lelkek magasan szárnyaló imája mind-mind a leg- 
fölségesebb eszmét, az emberiség legdrágább 
kincsét: a szabadságot hirdette. Hősök kora volt 
ez... A férj elhagyta hitvesét, a vőlegény aráját, 
a mester műhelyét, a szántóvető az eke szarvát, 
mert „Mindnyájunknak el kellett mennünk..!' Rab- 
Magyarország hívta gyermekeit, hogy törjék le 
bilincseit. A bilincsekből kardot kovácsoltak s e 
karddal írták meg a legiündöklőbb lapjait a ma
gyar történelemnek, a csillagoknál szebben ragyogó 
honszerelemnek. Az egész világ felfigyelt e pará
nyi, de hősökben gazdag nemzet csodákkal határos 
hadi tetteire. Végül is az igazságot legyőzte — 
óh, nem a túlerő — az ármány. Következett 
Világos... Október gyászos napjaiban a magyar 
szabadságot sirbafektefte az álnok reakció. A ma
gyarok Istene azonban fennvirasztott a sir felett — 
s miként szent Fia — a halott letépte a sir zárait 
és dicsőségesen feltámadt. Hazánk egén újra ki
sütött a szabadság fényes napja.

Egy darabka történelem ez, történelmünk 
aranybetűs lapjaiból, amit, ha párhuzamba vonunk 
egyesületünk történetével, lelkünket egy mélységes 
érzelem járja át. Eszünkbe jut a múlt, valamint a 
a jelen heroikus küzdelme; mily sok harcba került, 
hogy csak némileg is ki lehetett vívni azt az 
eredményt, amelynek, ha nem is nagyon édes 
gyümölcsét élvezzük. Közös álma az emberiség
nek, legyen az mágnás, vagy szegény, hogy jövő
jét biztosítsa. Innen-onnan harminc esztendeje, 
hogy egyesületünk küzdelmes harcokat viv, hogy 
ha nem is rózsás, de legalább tűrhető jövőt biz
tosítson tagjainak. Harminc esztendő nagy idő... 
A csecsemőből ember, az emberből aggastyán 

lesz. Az elmúlt három évtized alatt a tu
domány, a technika többet haladt, mint letűnt 
századok óta. A kultúra zenitjére emelkedett s 
midőn már az emberi leleményesség mintegy 
csodákat kezdett művelni, jött a mindent — huma
nizmust, kultúrát, jólétet — elsöprő világháború. 
Ami kevés jólét megmaradt a nyomában, romba 
döntötte a poklok fenekéről felszabadult, Istent, 
hazát nem ismerő kommunizmus. Egyesületünk e 
válságos időket is megúszta, megtépázva, vagyo
nából kifosztottan ma is él és küzd tovább, mint 
egy nagy tagú család. Küzd nem önmagáért, ha
nem a tagok jólétéért, akik nélkülözhetem jn mun
kásai voltak és lesznek mindenkor a szenvedő 
emberiségnek.

Ha reánk férne büszkék is lel.c lnénk és a 
mellünket verve odakiálthatnánk ner :sak a társa
dalomnak, hanem oda is, ahol sorsunkat intézik, 
hogy igenis mi voltunk azok, akik midőn nagy 
Magyarország összes kórháza, iskolája s egyéb 
intézménye kevésnek bizonyult a harctéri sebesül
tek befogadására, éjjel-nappal nem csak köteles
ségből, hanem aggódó szeretet, erőnk és tudásunk 
latbavetésével, nélkülözések között, önfeláldozó 
erővel rántottuk vissza a halál karjaiból ember
társaink százait. Ezek voltunk mi... És mi voltunk 
azok is, akik a kommunizmus rémes napjaiban 
nem hajoltunk se jobbra se balra; haladtunk a 
magunk utján, nem kérdeztük senkitől: vörös 
vagy-e, vagy fehér? A mi feladatunk az volt, hogy 
ápoltuk az ápolásra szorultakat, bármilyen elvet 
vallott.

Mi lett, vagy mi lesz a jutalmunk ?... Valamikor 
abban a meggyőződésben éltek az emberek, hogy 
sorsuk a csillagok járásától függ. Vájjon hol a mi 
csillagunk? Hol ragyog az éjszakában? Mi nem 
hozhatjuk kapcsolatba az asztrológiával sorsunkat. 
Mi hiába tekintünk az égre fel, a mi csillagunk 
lent ragyog a földön, ottan, ahol hivatva vannak 
dönteni sorsunk felett. Ahol egy kis megértő jó
akarattal évtizedes küzdelmeinket méltányolva, 
mint napfény a ködöt, eloszlathatják bizonytalan
ságunk aggodalomtól terhes sötétségét. Mi is 
megérdemeljük, hogy tudomást szerezzenek rólunk 
és ismerjék el jelenlegi helyzetünk tarthatatlansá
gát. Keresztények vagyunk. Hiszünk a tulvilági 
életben és ha majd mindannyian oda kerülünk, 
ahol csak egy Kegyelmes Ur van: az Igaz Biró, 
ki fog majd előtte felelni arról, hogy a bizonytalan 
és nehéz helyzet letéritette az erény útjáról a földi 
halandók százait? A szegények és elhagyatottak 
panasz-szavát, ha idejében meghallgatnák, nem 
lenne a Sátánnak aratása. Erényt és nemes dol
gokat hirdetni igen szép dolog, azonban az éhezők 
táborában sokszor terméketlen talajra hullanak a 
szent igék magvai. Nem kívánjuk mi, hogy Éden- 
kertet nyissanak számunkra, csak azt kérjük a sor
sunkat irányító köröktől, hogy ma, amidőn a 
betegápolás kérdése reformokon megy keresztül, 
jöjjünk mi is tekintetbe. Ha évtizedeken keresztül 
becsülettel megfeleltünk hivatásunknak, ne bánja
nak velünk mostohábban, mint azokkal, akik csak 
mostan lépnek e nehéz pályára s a múltak szen
vedéseiről sejtelmük sincs. A humanizmus nevében 
követeltek tőlünk emberfeletti buzgalmat, amikor 
még szükség volt reánk ; a humanizmus nevében 
kérjük most mi is, hogy hallgassák meg szavainkat, 
mert mi nem jutalmat, csupán megérdemelt elbirá- 
rálást és bánásmódot kérünk.

Dinyér István.
Halra vagy a tagdíjaddal ? Ha igen, rendezd azl, mert 

ezáltal erősíted gazdasági váradat! És szerezz legalább 
egy uj tagot I
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Vegyes hírek.
Házasság. Zambori Gizella és Kovács Lajos testvéreink 

f. évi április hó 14-én házasságot kötöttek Az ui házaspárnak 
ez utón kívánunk boldog és megértő házaséletet

Kedvezményes színházjegyek. Felhívjuk a szövetségünk 
tagjait, hogy titkárságunknál az alábbi színházakba és mozikba 
előnyös kedvezményes jegy-utalványok kaphatók: Király
színház, Városi-szinház, Royal Orfeum, Bethíen-téri színpad, 
Omnia Mozgóképszínház, Beketov cirkusz-varieté, és Czája- 
Néparéna. A kedvezményes utalványok az irodában a hivata
los órák alatt d. e. 9—12 és d. u. 3—7 ó áig átvehetők.

A vasmunkások zászlószentelési ünnepélye. Vasmun
kás tesivérszervezetünk f. évi május hó 24-én ünnepli meg 
10 éves fennálásának évfordulóját. Ez ünnepély keretében 
szentelteti, illetve avatja fel gyönyörű szép zászlóját, amelyet 
a szövetségük tagjainak áldozatkészségéből tudlak megszerezni. 
Szövetségünk üdvözli a munkásság összetartásának és áldozat
készségének ezen újabb megnyilatkozását mely igy ad kifeje
zést annak a ragaszkodásnak, amely őket mozgalmukhoz köti. 
Szövetségünk is testületileg vesz részt az ünnepélyen.

A keresztényszocialista munkásság ünnepélye. 40 éve 
annak, hogy XIII. Leó pápa Perum Novaium enciklikája meg
jelent, amelyben a már akkor mutatkozó súlyos gazdasági 
helyzetre való tekinttel atyai intelemmel fordult a munkaadókhoz 
és munkavállalókhoz, \alamint a társadalomhoz, hogy miként 
letietséges a bekövetkező su;yos gazdasági világválság elől 
kitérni. Ennek a lövőbe látó szociális megnyilatkozásnak 40 
éves jubileumát ünnep i meg a világ keresztény munkássága. 
Ez alkalomból 42 nemzet zarándokol Rómába, ahol az ünnepély 
meg^endeződik Szövetségünket az ünnepélyen Balázs Flóra 
alelnök és Szieben Józseí főtitkár képviselik.

Helyesbítés a belegápolók közgyűlésének közlemé
nyével kapcsolatban. Ez utón értesítjük t. tagjainkat, hogy a 
II. jegyzői tisztségre nem özv. Tóth Gyuláné választatott meg, 
hanem Szele Józsefné. Ugyancsak pótlólag kívánjuk közlésün
ket azzal kiegészíteni, hogv Suba Imréné indítványt tett, mely 
szerint táviratilag üdvözöltessek Mézes Júlia kartársnő, aki 
áldozatos munkásságával módot nyújt egy egész évtizeden át, 
hogy Balázs Flóra alelnökünk vidékről is minden esetben részt 
vehet üléseinken. A közgyűlés az indítványt egyhangúan tette 
magáévé és a távirali üdvözlésen kivül Mézes Júlia kariársnő 
ezen felbecsülhetetlen áldozalosságát jegyzőkönyvileg is meg
örökíti.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi április hó 16-án 
tartotta meg rendes választmányi ülését. Dr. Benárd Ágoston 
orvos-elnök a határozatképesség megállapítása után üdvözölte 
megjelenteket és az ülést megnyitotta. Válfy Ferenc jegyző 
felolvasta a múlt havi illés jegyzőkönyvét, ami egyhangúan 
vétetett tudomásul. Szele József a pénztári állományról számolt 
be. Ez után a beérkezett leveleket olvasták fel és hoztak 
egyes ügyekben határozatot. E közben érkezett meg Movik 
Zsigmond a szak^gyesületek központi főtitkára. Amennyiben 
orvoselnökünknek fontos ügyben el kellett távoznia, az elnök
lést Balázs Flóra alelnök vette át, aki szeretettel üdvözölte az 
ehő ízben megjelent központi főtitkárt Movik Zsigmond főtit
kár bejelentette, hogy első látogatása nem teljesen híva alos 
jellegű, ö, mint a központ újonnan megválasztott főtitkára 
kötelességének tartja a szövetségeket látogatásával megtisz
telni, hogy ez által személyes tapasztalatokat is szerezhessen 
és ott, ahol a szükséqe mutatkozik a központ támogatásának, 
annak inditó okait is megismerhesse. Reméli, hogy a jövőben 
is lesz még sokszor alkalma személyes látogatást tehetni és 
ígéretet tett, hogy a jó viszonyt a központ és a szövetség 
között, mint eddig, úgy a jövőben is biztosiihatni reméli. 
Balázs Flóra alelnök megköszönte a főtitkár közvetlen szavait 
és látogatását, valamint arra kérte, hogy szövetségünkkel szem
ben több méltánylást tanúsítson, mint a múltban. Az ülés napi
rendje kimerült és elnök azt bezárta.

Újabb jegyzések a zászlószögre Egyesületünk zászló
szögére ujaoban az alábbiak jegyeztek elő :

Ruzicska Mária, Bodoc^ Ma’ild, Madari Sándor, Márkus 
Jenőné, Busa Gizella, Kiss Zsófia, özv Szalay Istvánná, Fran
kovi :s Mária, Vargha Júlia, Varanka Eleonóra és Rác Julianna.

Lapunk zártakor a jegyzések tovább folynak és amint 
látjuk az érdeklődés mind szélesebb keretekben terjed ki. 
Ez reményt nyújt a vezetőségnek arra, hogv a régen óhajtott 
zászlónk gondolata a megvalósulás felé halad és hogy a veze
tőség, ha előbb nem, de az ősszel már tárgyalásokba bocsájt- 
kozhat a zászló beszerzése ügyében. Agitáljunk, hogy mindenki 
jegyezze le mielőbb a zászlószöget.

Igazgatósági ülés A Betegápolók Egyesülete f. évi 
március hó 13-án tartotta meg rendes havi igazgatósági 
ülését Balázs Flóra alelnök vezetése mellett. A határozat
képesség megállapítása után az elnök üdvözölte a megjelente
ket, az ülést megnyitotta és kérte a múlt havi ülés jegyző
könyvének felolvasását. A felolvasott jegyzőkönyv el'en kifogás 
nem emeltetett, mely után az két taggal hitelesíttetett. Válfy 
Ferenc pénztáros ismertette a pénztári állományt, amit az 
igazgatóság egyhangúan vett tudomásul. Ez után a beérkezett 
leveleket tárgyalta le az igazgatóság. Huszcczi Etel kartársnő
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beküldői! levelére az igazgatóság utasította a titkárságot, hogy 
döntéséről levélben értesítse nevezettet. Medgyesy Anna 
ápolónő azon kérelme, hogy ő újból az egyesület tagja sorába 
felvétessék, az igazgatóság egyhangú határozata alapján eiuta- 
sittatott Zemniczky Géza és neje kérelmének az igazgatóság 
helyt adott. Kovács Ferenc kartárs kérelmét az igazgatóság 
nem tartotta teljesíthetőnek. A levelek elintézése után a szék
ház ügyét ismertette az elnökség, amit az igazgatóság egy
hangúan veti tudomásul. Az ülésen még több belső ügyet 
tárgyalt meg az igazgatóság, majd a tárgysorozat letárgyalása 
után az elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi március hó 19-én 
tartotta meg rendes havi választmányi ülését. Az ülést vitéz 
dr. Benárd Ágost orvos-elnök elfoglaltsága miatt Balázs 
Flóra alelnök vezette le. A határozatképesség megállapítása 
után Válfy Ferenc jegyző felolvasta a mull havi ülés jegyző
könyvét, amit alaki hiba módosítása után a választmány tudo
másul vett. A pénztáros elfoglaltsága miatt a pénztári állományt 
Deák Mária titkárnő ismertette, amit a választmány egyhangúan 
vett tudomásul. Szieben József főtilkár jelentést tett arról a 
munkáról, amelyet a fürdős szakosztály vezetősége a fürdősök 
nyugdíjazása ügyében végzett. Majd röviden számolt be a 
szakszervezeti központ tisztújító közgyűléséről és a választás 
eredményéről, bejelentvén, hogy az intézőtanácsba szövetségünk 
részéről Szieben József főtitkárunk nyert ismételten iielyet. 
Ez után még egynéhány a szövetségei érintő kérdésről számolt 
be. Több választmányi tag hozzászó’ása után a főtitkári jelen
tést a választmány tudomásul vette. A Giesswein Sándor 
Gyermekvédő szervezet által beküldött tiszteletjegy megváltása 
mellett döntött a választmány, löbb kisebb jelentőségű ügy 
megvitatása után elnök az ülést bezárta.

Válúsztményi ülés. A Fürdősök Egyesülete f. évi március 
hó 12-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését. Vilko
vits János elnök a határozatképesség megállapítása után az 
ülést megnyitotta és kéite a jegyzőt az elmúlt havi ülés jegyző
könyvének a felolvasására. Nánay József jegyző felolvasta a 
jegyzőkönyvet, amit a választmány tudomásul vett. Jelinek 
Lajos pénztáros a pénztári jelentését tette meg. Egyben ismer
tette a művész-estély eredményét. A jelentést a választmány 
tudomásul vette, egyben a művész-estély tiszta jövedelmének 
felhasználása tekintetében olyként határozott, amennyiben az 
a inunkanélkülieg segélyezésére volt szánva, hogy amennyiben 
ily kérelemmel fordulnának a vezetőséghez, úgy e kérelmeket 
a választmány esetről-eselre fogja elbírálni. Ez után a választ
mány a közgyűlés megtartásának helyiségét vitatta meg. 
A megtartás helyét lapunk ehő oldalán a közgyűlési hirdetmé
nyeinkben ismertetjük. Ezt követte a főváros fürdő-üzemeiben 
alkalmazott fürdőmunkásságnak a fővárosi üzemek nyugdíj
keretébe leendő bekacsolódás kérdésének megvitatása, amely 
kérdéshez a választmánynak csaknem minden tagja megtette 
észrevételét. A hozzászólások után a választmány olyként hatá
rozott, hogy a kérdést szövetségünk ügyészével Dvorcsák 
Antal dr. úrral is megbeszélik, E célra a választmány egy 
négy tagú bizotlságot lelölt ki. Kertész Károly indítványozta, 
hogy Fazekas Mihály szaktitkárnok, akinek semmiféle díjazása 
nincs egyesületi munkát végez, tekintette’, hogy állás nélkül 
van, az egyesület segély címén utaljon ki 30 pengőt. A választ
mány az indítványt magáévá letté Vilkovits János elnök azon 
javaslatával eoviitt, hogy ily iránx u írásbeli kérelmet terjesszen be 
fenni nevezett tagtársunk. Amennyiben a tárgysorozat kimerült, 
elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egye^ü’ete f évi április 
lió 23-án tartotta meg a közgyűlés után első választmányi ülé
sét, emelven igen nagy számban jelenlek meg a választmányi 
tagok. Vilkovits János elnök megállapította a határozatképes
séget és az ülést megnyitotta, majd kérte a megjelenteket, 
hogy az üléseken pontosan jelenjenek meg, mert csak igy 
tudjuk a fürdőmunkásság szociális és gazdasági érdekeit lát
ható eredménnyel szolgálni. Ez után még a betöltetlen tisztsé
gekre a következő személyek választattak meg: jegyzőknek 
Seidl Ferenc és Balogh János, pénztárosoknak: Hollay János 
és Szabó Sándor, ellenőröknek : Moldován Miklós és Szabó 
JÓ7sef, számvizsgálóknak: Onody János és Brandits Rudolf. 
Szieben József főMkár beszámolt annak a bizottsági kiküldetésé
nek eredményéről, amelyet Homonnay Tivadar dr. orszgy. 
képviselő, főv. bizottsági tanácselnök ur Szendy tanácsnok ur 
elé vezetett a fürdős munkásság nyugdíj ügyének rendezése 
tárgyában. A tanácskozás még nem nyeii végleges befe ezést, 
amennyiben három lehetőségre is módot nyújt a tanács, azon
ban a tanácskozás eredményéből máris megállapítható, hogy 
az ügyosztály részéről a fürdőmunkássáq a legmesszebbmenő 
jóindulatra talált és most már csak a fiirdőmunkásság egysé
ges álláspontjának kell kijegecesednie, hogy a három lehetőség 
közül melyikét kívánja választani. A jelentést vita követte, 
amelyben Szabó József, Seidl Ferenc, Kiss István, Onody 
János, Czeczatka Frigyes, Bugyáki Ferenc és Vilkovits János 
vettek részt. A választmány még néni foglalt véglegesén állást, 
melyik rendszer alapján kívánja a nyugdíj ügyet rendezni. Ez 
után még egy-két kisebb jelentőségű ügyet vitatott meg a 
választmány, majd az elnök az ülést bezárta.

Felelős kiadó: Szieben József.
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