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Meghívó.
A Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalma

zottak Orsz. Szövetsége kebelébe tartozó Magyar- 
országi Fürdőalkalmazottak Egyesülete f. évi már
cius 6-án (vasárnap) d. u. fél 5 órakor IV., Kossuth 
Lajos-u. 1,, I. lépcső I. em nagyteremben tartja 
rendes évi

K Ö Z G Y Ű L É SÉ T ,
melyre kérjük a tagok pontos megjelenését.
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2. Jegyzőkönyv felolvasása.
3. Főtitkár jelentése (évi jelentés és kimutatások).4. A felmentvény megadása.
5. Korelnök választása.
6. Az új tisztikar megválasztása.
7. Esetleges indítványok.

A vezetőség.

Nemzetköziségünk.
A szabadkőműves liberalizmus évtizedes rom

boló múltjában, mintegy húsz évvel ezelőtt kezdte 
szárnyait bontogatni a” keresztényszocializmus esz
méje.

Kik a társadalom pilléreit rothasztották, kézlegyin
téssel vettek tudomást a kezdet elején és a destruk
tív sajtó is mélyen hallgatott az új mozgalomról. 
Rövid életűnek tartották, mert bíztak régen meg
kezdett munkájuk sikerében.

Majd később, hogy látták a keresztényszocialista 
mozgalom térhódítását a munkástömegek között, 
rövid kis hírekben piszkos rágaimakkal és kifejezé
sekkel iparkodtak az öntudatra ébredt keresztény 
magyar munkásság lelkében kételyt támasztani és 
a mozgalomtól elvonni.

Törekvéseik eredménytelensége és a tudat, hogy 
a kezükben levő hatalom, a munkásság elvesztésé
vel megdőlhet, a terror eszközét kezdték alkalmazni.

De már későn volt. A kereszténység tanaiban rejlő 
igazságnak az ereje, a szabadkőműves, liberális és 
atheista tanokkal szemben fényesen kiállotta a tflz- 
próbát.

Az évtizedekkel előbb megszervezett szocialista
kommunista huligán had, melyet a szabadkőműves 
páholyok berkeiből felvonultattak a keresztény és 
nemzeti gondolattól megvértezett kis hadseregünk 
ellen, a harcból győztesen került ki.

Sok ellenséggel kellett megküzdenünk. Nem értett 
meg senki bennünket. Még azok sem, kiknek köte
lességük lett volna a mozgalmunk mellé állni és 
támogatni

Mozgalmunk értékét az teszi oly becsessé, hogy 
a munkásságnak szívóssága és áldozatkészsége tette 
azzá, amilyennek ma látjuk.

Húsz éve építgetjük a keresztényszocialista moz
galmat, mely idő alatt lassan dőltek le azok a mér
hetetlen sok akadályok, melyek utainkat keresztezték.

A külföldtől elszigetelten építgettük mozgalmun
kat. Az elmúlt őszirózsás forradalmat és a kommu
nizmus rémuralmát is túléltük, mely idő alatt tom
bolt a legvéresebben a keresztény-üldözés.

El keilert jönni ennek az időnek is, hogy a mun
kások tömegeit, kik még bizalommal tolták a szabad
kőművesség szekerét, kábultságából felébredjen.

Mestermüvüket bemutatták. Pusztulás és rombolás, 
nyomor és nélkülözés az utóhatása.

A kommün bukása után elérkeztünk a keresztény- 
szocialista mozgalomnak a külföldi testvérmozgal
makba való bekapcsolásához.

Belekapcsolódtunk a keresztény nemzetközi inter- 
naeionáléba. A magyarországi mozgalmunk az új 
szövetkezéssel hatalmas lépésekkel lendült előre.

Mozgalmunk ezen új alakulása bomba módra csa
pott le az ellentábor soraiban és megindult a szabad- 
kőműves és liberális sajtóban az újabb támadások 
özöne.

Úgy akarták a közvéleménnyel elhitetni a mi 
nemzetközi internacionalizmusunkat, mintha mi is a 
szocialista-kommunista tábor útjára térnénk.

Nem. Mi messze eltérünk az ő útjuktől. A mi 
nemzetköziségünket a kommunista uralom alatt át
szenvedett keresztény-üldözés fektette le szilárd 
alapra. A szociálista-kommunisták nemzetközisége a 
Marxizmus alapján épült fel, mely atheista, vagyis 
a tagadásnak a híve. Alapelve a régi társadalmi 
rendszer alapján való berendezkedés.

A mi nemzetköziségünk a keresztény tanokban 
van lefektetve. A felebaráti szeretet mélyítése. A régi 
társadalmi rendszerből, ami rossz, kivetni és a keresz
tény igazságnak megfeielőleg megjavítani.
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A négy ős fél hónapos kommunista-uralom be
igazolta, hogy a Kun iKohn) Béla által hirdetett 
egyenlőség légből kapott koholmány, mely csak 
papíron valósítható meg, de a valóságban nem.

Ott. ahol a keresztény és nemzeti gondolat nem 
él az emberek lelkében, csak pusztulás és rothadás 
lehet a vég.

Mi keresztényszocialisták a kereszténység ősi ere
jében forradunk össze külföldi testvéreinkkel, hogy 
a keresztény uralmunkat egy újabb ezer éven át 
biztosíthassuk.

Nemzetközi kapcsolatunk mellett azonban nem 
tagadjuk meg fajunkat, magyar mivoltunkat. Mint 
eddig, úgy a jövőben is erősítjük lelkűnkben a 
hazafias érzést, mely érzésnek mélységesnek és ha
talmasnak kell lennie, hogy minden támadással 
szemben sziklaszilárdan tudjuk helyünket meg- 
állani.

Mi keresztényszocialisták a keresztény igazságnak 
megfelelően követeljük a dolgozó nép számára a 
becsületes kenyeret, mely kenyéren ne érezzék a 
keserűségnek az íze.

A ki dolgozik, méltó az ő bérére és harcolunk 
azok ellen, kik a becsületesen dolgozó munkásságot, 
Jegyen az szellemi vagy fizikai erővel megáldva, 
lelketlen pióca módjára kiszipolyozza.

A láncosok és uzsorások hada ellen a legkímélet
lenebb harcot folytatjuk és követeljük a kormánytól, 
hogy a törvény szigorával sújtson le reájuk.

Mi azt mondjuk, hogy nem, dolgozik, az ne ,
egyék«. Aki nem segít hazánk újjáépítésében, az ' 
nem méltó arra sem. hogy velünk egy levegőt szív- í 
jón. Ezeket el kell távolítani megcsonkított hazánk ' 
területéről. . í

Meg kell alapoznunk csendes, békés családi tűz- | 
helyünket és ezt csak úgy érhetjük ei, ha lelkűnkben ; 
a keresztényszocialisták által hirdetett programmot í 
tesszük magunkévá és dolgozunk, hogy a programm I 
az életben valósággá váljék. !

Ennek a munkának a megvalósításához a kérész- '

tényszocialista nemzetközi internacionale segítő kezét 
nyújtotta, melyet mi elfogadtunk, tudatában annak 
hogy becsületes kézszorítás ez, mely a mi ügyünk 
gyorsabb megvalósítását teszi lehetővé. B. P'

Az ápolónő jövője.
Szerény kis szaklapunkat kezembe véve olvas

gattam sorait. Különösen megragadta figyelmemet 
» A z ápolónő jövője* című cikk, melyet több ízben 
olvastam el.

Igaz minden sora. Aki írta, át tudta érezni a mi 
szomorú és sivár életünket. Egy élet teli önfeláldo
zással, küzdelemmel, lemondással, a felebaráti sze
retet mélységes gondolatával.

Ápolni a munkában megrokkant betegeket. Van-e 
szebb hivatás, mint az, ha szerető gondossággal 
ápolt betegünket visszaadhatjuk a társadalomnak 
ki újra hasznos munkásként áll be az építés mun
kájába.

Elgondolkozom a sorok felett, melyben visszatük
röződik a mi egész életünknek sivár valósága. Egy 
nemes, becsületes munkában megöregedni, mely után 
egy végtelen szenvedés, elhagyatottság és a létért 

’ való küzdelem a jutalom.
Gondolkoztatok-e testvéreim  ti is e sorok felett?

! Mi igazán elhagyatottak vagyunk, rólunk senki sem 
gondoskodott eddig.

De kell, hogy megérezzük és tudomásul vegyük, 
hogy vannak, akik komolyan tudnak velünk érezni, 
és akarnak rajtunk segíteni.

Van egy Szövetségünk, hol a mi érdekeinket védik 
és a jövőnk biztosításáért dolgoznak. Nevelni, ok
tatni akarnak, hogy méltók legyünk arra az állásra, 
melyet vállaltunk.

Kulturális igényeink kielégítésére kultúrbizotr- 
ságot alakított, hogy egyhangú életünket időnként 
családias meleg ős kedves szórakoztatással vidítsa fel

T Á R C A .
■ • ■ ■

A betegápolás iskolája.
Előadásai nyomán írta Rajnai Béla dr.

(Folytatás.)
A modern betegápolás ügyének rendezése körül 

mutatkozó nehézségek leküzdését némelyek a beteg
ápolói intézmény államosításával vélik legcélsze
rűbben elérhetőnek. Ez azonban a viszonyokkal 
ismerős számos szakember véleménye szerint’ éppen 
úgy nem volna helyénvaló, mint az ápolói intéz
ménynek felekezeti hatóság alá rendelése. Zimmer 
szerint az egyedüli helyes út az volna ha az állam 
kötelezné magát arra, hogy összes kórházaiban 
kizárólag az ellenőrzés mellett bár, de ónálló szer
vezettel működő betegápolő egyesületek tagjait 
alkalmazza, akik természetesen viszont kötelezve 
lennének arra, hogy alapszabályaikat megerősítés 
végett a kormányhatóságnak bemutassák, valamint, 
hogy abban az irányban szigorú ellenőrzést fejtse
nek ki, hogy az ápoló személyzetük semmiféle fele
kezeti, politikai avagy egyéb propagandában nem 
vesz részt és végül, hogy ápolószemélyzetüket agg
kor és nyomorékság (rokkantság) ellen biztosítsák. 
Ezzel egyúttal annak a méltányos ős jogos követ
kezménynek is eleget lehetne tenni, hogy az állam

csak annak a kórháznak adna működésre engedélyt' 
amely elegondő biztosítékkal rendelkezik ápoló
személyzetének aggkora ős nyomoréksága (rokkant
sága) esetén való biztosítására.

A betegápolási intézmény Angliában áll mond
hatni egyedül ilyen oszményi magaslaton. Itt való
ságos divat, hogy a legjobb családból származó 
nők bizonyos időt (néha egy-két évet is) kórházak
ban töltenek, hogy megtanulják a betegápolást, 
melynek tudása minden asszonynak vagy anyának 
éppen olyan szükséges, mint a háztartás vezetésében 
való jártasság. Nagy-Britanniában három évig tart 
a világi — hivatásos — betegápolók (nurse) kikép
zése, habár még nem lépett életbe az állami vizs
gálat. Új Zeland kórházaiban már 8 órai munka
idő járja, három éves a tanfolyamuk és az ápolőnők 
állami képesítést nyernek, New-York államban egye
temi katedra áll a betegápolás előadójának rendel
kezésére. Németországban 1906. óta állami képesítést 
nyernek azok a betegápolók, kik legalább egy esz
tendeig részt vettek valamely államjogilag elismert 
betegápolói tanfolyamon és szakmájukban elért 
tájékozottságukat 3 orvosból álló bizottság előtt 
(amelynek egyik tagja tiszti orvos, egy másik pedig 
valamely bétegápolói iskola vezetője) igazolják. 
Franciaországban 1903. óta áll fenn a L'école des 
infirmiéres de l'assistance publique kétéves ápoló
női tanfolyammal. (Folytatjuk.
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És most egy eszmét vet fel, az » Otthon* eszméjét. 
Nem új az eszme, már rég és sokak lelkében él a 
vágy, hogy egy » Otthon -t létesíthessünk. Az ^Otthon* 
megvalósításával a munkánkra koronát helyezünk.

Sítr sum corda. Föl a szívekkel! E nemes mun
kában a vezetőséget minden tagnak segítenie kell. 
Nem várhatunk másra, hogy az »Otthon«-t meg
építse, magunknak kell azt megkezdeni.

Hogy miképpen ? Sokféle mód van erre. Én úgy 
gondolom megoldhatónak a tervet, hogy első sorban 
minékünk kell az alapot lerakni. Ott, ahol leg
nagyobb az elhagyatottság, ott van a legnagyobb 
megértés

Kedves testvérek, mi vigyük az első téglákat az 
> Otthon* fundamentumához, legyünk mi a kis mé
hecskék. kik szorgalmas gyűjtögetésünk eredményes 
munkájára mihamarább büszkén nézhessünk fel.

Nincs az az olajos korsó, amelyből ne lehetne egy 
cseppet még kipréselni. Itt a mi ügyünkről van sző, 
és nem hiszem, hogy akadna egy egészségügyi al
kalmazott is, aki egy tégla árával ne járulna hozzá, 
hogy az eszme mielőbb megvalósuljon

Égy országos gyűjtés is előre segítené ügyünket, 
mert volna nagyon sok család, aki szintén nem 
zárkózna el, és ügyünket adományaikkal támogat
nák.

Ne késsünk a mozgalom megindításával, fogjunk 
hozzá bátor szívvel, erős elhatározással.

Nézetem szerint így gondolnám megoldhatónak 
az eszme megvalósíthatását. de lehet, hogy test 
verteim között lesz olyan, aki jobb megoldást tud 
ajánlani.

Minél több vélemény hangzik el, annál jobban és 
annál biztosabb alapokra fektetve kezdhetjük meg 
a mozgalmat. Kiss Erzsébet ápolónő.

•
-»*- -**- -♦«- **- -*■*- -»♦- -**- -»♦- -*«- -♦♦- -♦*- -•

Lássunk világosan.
Tisztában kell lennünk, világosan kell már egy

szer látnunk. Kik az ellenségeink, hol húzódnak 
meg azok, akik a kommün telkes hívei és agitá
torai voltak.

Milyen köpönyegbe bújtak a kommün bukása 
után a destruktív eszméket hirdető vérebek. Kikkel 
szövetkeztek, hogy az igazságszolgáltatás sajtó  
keze elöl megmeneküljenek.

Szövetkeztek azokkal az elemekkel, kik »/<5 ke
resztényeknek* vallják magukat, de nyugtalan vérük 
és összeférhetetlen természetük a becsületes keresz
tény táborból való kiközösítésre kárhoztatta őket.

Alattomos szemforgatással a templomban rózsá
méért pergetnek és közben kezeiket szorongatják 
azoknak, kik segítették .szerencsétlen hazánkat 
tönkre tenni.

Foglalkoznunk kell ismételten a »Közegészségügyi 
Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé--veí, mert ke
zünkbe jutott egy röpoédulájuk, melynek szövegét tar
talmánál fogva a leghatározottabban kétségbe vonjuk.

A röpcédula hirdeti, hogy ^megbízható*, ^munka- 
kedvelő-, »emberbecsülő«, -rhazaseerető* és teljes 
szaktudással biró »betegápolókat*, ^ápolónőket* 
;tb. közvetít.

A magunk részéről a röpcédulán feltüntetett állí
tásokat mindaddig, míg magában a vezetőségben is 
úyan egyének foglalnak helyet, kik a kommünban 
lágyon^ is exponálták magukat, kétségbe vonjuk.

Vagy lehetséges máról-holnapra kommunistákból 
ió hazafiakká vedlenif Ezt még ők maguk sem

hiszik el. Még kevésbé mink, akik nagyon közelről 
ismerjük őket?

A nemzeti köpeny alól ma is nyugodt lélekkel 
terjesztik piszkos eszméiket és fullánkjaik mérgező 
hatása már is kezd érezhetővé válni.

Nem tartjuk megengedhetőnek a közérdek szem
pontjából, hogy 150 koronás állások közvetítésének 
Ígérgetésével izgassuk a kedélyeket. Mi, akik 
az ország súlyos gazdasági helyzetével számolunk 
és akik a társadalom minden rétegének betegeit egy
formán kell, hogy szeressük és gondozzuk, elitéljük, 
hogy csak azokra gondolnak kik e magas díjazást 
megadhatják, de a kisebb egszisztenciákra nem 
gondolnak.

Ma már ezen mérgező aknamunkájuk, mely a 
leiünt kommün csiráit éleszti, az eddig még igazán 
megbízható, munkakedvelö, emberbecsülő, haza
szerelő és teljes szaktudással rendelkező beteg- 
ápolók, ápolónők és fürdőtöknél is kezdi éreztetni 
hatását.

Azok nevében emeljük fel tiltakozó szavunkat 
kik a kórházak ágyain sínylődnek és legközelebb 
állanak szivünkhöz, és a kisemberek, vaiamint a 
tisztviselői kar nevében is, kiknek nincs módjukban 
napi 150 koronákat fizetni, de épp úgy rászolgálnak 
arra, hogy lelkiismeretes gondozásban, kezelésben 
és ápolásban részesüljenek, mint azok, kiknek meg
adatott, hogy könnyen hozhatják meg a nagyobb 
áldozatot is, ha a betegség sújtja őket.

Nem tagadjuk szociális mivoltunkat Azok vagyunk. 
Ezt nem rejtjük véka alá, még akkor sem, ha má
soknak az fáj is. A mi szocializmusunk keresztény 
és nemzeti alapon nyugszik.

Minden törekvésünk 'megadni ami a másé, de 
nem vagyunk hajlandók engedni abból ami ben
nünket megillet.

Nincs szükségünk, hogy alattomos módon köpö
nyeget változtassunk, amint azt a körülmények 
hozzák magukkal.

Magunk dolgaiért mindenkor helyt állunk, de 
szükségesnek tartjuk, hogy végre hulljon le az álarc 
és lássuk m i és kik  rejtőznek a »Közegészségügyi 
Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége* cégére alatt.

Megírtuk ezt azért, hogy az illető tényezők és a 
hatóságok is, ha eddig nem tudtak vagy nem tud
nak arról, hogy kik húzódnak ott meg, több figye
lemmel és körültekintéssel járjanak el.
♦ -oo- -*♦- -♦•- -♦«- -*•> -** -»*- -»*- -♦*- -*«- -»* -</<► •*

HÍREK.
Szövetségünk ügyésze dr. Vasek Ernő kormány

biztos-főispán. Iroda: VIII., Mária Terézia-tér 3. I. em.
Szeretetadomány. A Magyarországi Betogápolók 

és Ápolónők Egyesülete dr. Rajnai Béla orvoselnök 
úr közbejárására az Amerikai Vöröskereszt Missió
tól a tagjai részére kötőpamut-adományban részesült. 
Pedlow kapitány úr és Miss Thomson Öméltósága 
nemes szivére vall az a szerető gondosság, a mely
ben kérelmünket részesítették. Á kiosztást február 
24-én és 25-én intéztük a régi képviselőházban, a 
melynél Miss Thomson személyesen vett részt. Az ado
mányért a lagok meleg háláját tolmácsoljuk a nemes 
adakozóknak. Reméljük, hogy meleg szeretetiiket 
a jövőben sem vonják meg tőlünk.

A betegápolók, ápolónők és fiirdösök képesítésé
nek ügye, melyet oly sokszor sürgettünk, ismét 
egy lépéssel jutott előbbre a megvalósulás felé.
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A fővárosi tiszti főorvosi hivatal meghívására f. évi 
február 1-én módunk volt álláspontunkat a főorvosi 
hivatalnál is kifejteni. A betegápolók és ápolónők 
részéről dr. Rajnai Béla orvos úr, a fürdősök: részé
ről Tóth Mihály fürdős és Szieben József főtitkár 
vettek részt. A megbeszélés alkalmával dr. Szabó 
Sándor tiszti főorvos úr álláspontunkban nagyrészt 
osztozott és kijelentette, hogy tőle telhotőleg a rég 
vajúdó kérdést támogatni fogja. Ali hisszük, hogy 
az orvosi körökben sok támogatóra talál ezen törek
vésében.

Röntgen-kurzus. Dr. Schöller Károly főorvos űr 
f. évi február 27-én szépszámú résztvevővel kez
dette meg a röntgen-kurzust.

A  Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalma
zottak ürsz. Szövetségének Kultur bizottsága f. évi 
február 19-én a szaklap alapja javára úgy anyagi, 
mint erkölcsi szempontból szép sikerű előadást ren
dezett. A megnyitót a szövetség tagjaiból össze
állított kar a keresztényszocialista himnusszal nyi
totta meg. Szólót énekelt Madari Picuka, kit a kar 
kísért. Dr. Zibolen Endre ünnepi beszédét nagy 
tetszéssel hallgatta végig a közönség. Dögler meló 
drámájával aratott sikert. Az »At.tak« című egyfelvo- 
násos, melyet Gálfalvi Mária, Néder Irma és Gazé 
József ügyes alakításai tettek kedvessé, melyért 
nagy tapsot váltottak ki a maguk részére. Deák 
Mária csengő hangja és vele duettben éneklő Csőry 
Rózsi alt hangja szűnni nem akaró tapsorkánt ara
tott. Dögler .Görög keleti tánc -a nagysikerű volt. 
Losonczi Józsefné slágerkupiéit, melyeket művészies 
alakításaival adott elő, vendégeink tapsa megismét
lésre bírták. Luft Kató, Bosnyák Manci és Dögler 
hármas szerepében a »Jancsi mikor téved* című 
bohózatával sokszor nagy kacagást váltott ki. Be
fejezésül a szövetség tagjainak szépen lejtett magyar 
táncai fejezték be, melyeket Szieben József tanított be.

Tiszteletjegy-megváltás címén beérkezett Auguszta 
főhercegasszonytól 100 K, Báty Simonné 80 Ií, 
dr. Rajnai Béla, dr. Hainich Géza, Török Sándor, 
Somtelki Vilma, M. Sándor 50—50 K, Saskő Károly 
40 K, Gömbös 35 K, dr. Hainich Kálmán, Schnőr 
Oszkár 30 30 K, dr. Weinhardt János 15 K. Felül- 
fizettek: Balázs Flóra, Papdi Aritalné 40—40 K, 
Kulpa Angéla, Virág Júlia, Juris Bálint, Somogyi 
Anna, Bartalis Erzsébet 30—30 K.Lindmayer Piroska, 
Szinai Teréz, Szele Mária, Sándor János, Jaskó 
Ferenc, Kohn Károly, Dorma Sándor, Fazekas Mihály, 
Sz. K., Demecs Ferenc, Virág Júlia 20 — 20 K, Kustár 
Imre, Kaiké Piroska, Zarka János, Csabi Lajos, 
Csőri Rózsi, Paer János, Benkő Jola, Mikuika Vilma, 
N. N„ N. N„ M. N„ Horváth Kálmán 15-15 K, 
N. N., Krisztek Stefánia 10—10 K, Tabakovits 
Gyuláné, Debreceni Júlia, Opris Zsófia, N. N., N. N., 
Takács Istvánné, N. N., Vig Andrásné. Élő Mariska, 
Udvari Rózsi, Baranyai Teréz, Waschináné 5 —5 K, 
dr. Epstein László 25 K, Bulinszki Rezsőné 11 K. 
Bugyáki Ferenc 35 K, Horogh István, Dankó 
István 10—10 K, Molnár Vilmos, Major József, 
Gyuris Anna, Görcsösné, Nagy Pál, Frisch Ferenc, 
Bözödi Pál, Borza Miklós, Sulyok György. Szalay 
Lajos, Sulyok József, Czilfuszné, özv. Fazekasné, 
Tikacsekné, Fodor Kató, Csikné, Gász Borbála, Stal- 
manné, Fólixné, Pajoff Lukácsné, Erdélyiné, Földi 
Teréz 5—5 K, Baracsi Mihályné 10 K, Vitkovits 
János 25 K, Nagy Józsefné 20 K, Tizedes János 
15 K, Tóth Gyuláné 40 K, Exner Adolfné 20 K. 
Az adományozóknak és szereplőknek ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Békés családi o tthont ta lá lh at v id ék i v a g y  buda
pesti magános, idősebb keresztény leány vagy asz- 
szony (hadi özvegy vagy özvegy) egy gyermektelen 
házaspárnál. Jelentkezés Miiller Ernőnél, Budapest 
VIII., Visi Imre-utca 4. földszint 1. szám alatt, író 
ban vagy személyesen naponta déli 1 és 3 óra között.

Márciusi ünnepély. Szövetségünk kultúr bizc Jsága 
f. évi március 13-án (vasárnapi d. u. fél öt órakor 
hazafias ünnepélyt rendez VIII., Dohány-utca 74.
I. em. 16. saját helyiségében. A műsort a Szövetség 
tagjai adják elő. Belépődíj nincs. Ruhatár 5 korona 
Az ünnepély után családias teazsur lesz. Kérjük 
tagjaink minél számosabb megjelenését.

S zerkesztői üzenetek.
K. K. ápolónő Cikkét közöljük Reméljük többen fognak 

még a felvetett eszméhez hozzá szólni — B F. ápolónő 
Cikkét leközöliük. Kérjük a gondolatait a jövőben is papírra 
vetni és beküldeni. — T. K. Sopron. A lapokban hirdetett 
szeretetadomány csak a fővárosiaknak van kiutalva. — 
R. F. ápolónő Nem felel meg a valóságnak. Mikor ezt állítom 
még mi sem tudjuk mit kapnak a tagjaink — FI. K. A vidék
kel az összeköttetés napról-nap -a jobb lesz. — D. F. Szövet
ségünknek van ügyésze. Szolgálati ügybe! dljtaian, magén 
ügyben mérsékelt díjazás mellett. Elsősorban forduljon a 
szövetséghez.

Fúrdöbérieti pályázat.
Ezennel bérbeadóm Szombathelyen a tulajdonomat 

képező gőz-, kád-, hidegvizgyógyintézet és uszoda 
fürdőket. A fürdőkben állandóan nagy forgalom van, 
mert a 40.000 lakosú városban és az egész Vas- 
megyében az egyetlen nagyobb fürdő, amely már 
25 év óta fennáll. A fürdőkkel velejár három tér- i 
mészetbeni lakás a személyzet részére.

Évi bérösszeg ruhanemű és egyéb felszerelésekkel 
együtt évi 40.000 (negyvenezer) korona, ezenkívül 
bérlő fizeti a bérjövedelem után az összes adókat, ! 
városi járulékokat és biztosítási díjakat.
A jánlatok Dr. Geist T ivadar fürdőtulajdonos

rím ére küldendők Szom bathelyre.
l l -  -  —  .... —  —  ■ ;

„PANNÓNIA*
keresztény fogyasztási szövetkezet

Központ: IV., Muzeum-körút 41. sz. Telefon: 95— 04.

A munkástestvérek figyelmét felhívjuk a Keresztény 
szoeiálista párt által alapított „ P a n n o n i* "  keresztény 
fogyasztási szövetk' zetre, ahol vásárlásaikat legelőnyö
sebben intézhetik. Egy üzletrészértéke 50 korona, mely 
után 5°/» osztalék biztosítva van- Jegyezzünk minél több 

üzletrészt a „ P a n n ó n ia "  szövetkezeténél.
l£líí.rtiM itó h e ly e k :  Központi raktárak; IX., Erkel-utca 17 Tele

fon: J 44- 02 V i l i ,  Baro8«-u*ca 43. Fióküzletek: IV., Muzeum-körút 41. 
Telefon: 96—04 I , Verpeléti-úr 4 6. Te>efon: J. 03- 08. II , Fő-utca 
63. Telefon 50 -80. IX., Erkel-utca 17 Telefon: J. 44- 02. V ili ., Mária- 
ut«a 7. Katholikus és Protestáns Nösző vétség X , Halom-utca 43. 
Dréh ■r-sdrgyár Telefon: J. 58--12 Pes'szentlórincz. Űllői-út i48 III., 
Bécsi-út 184. Újlak* gőztőguigyár. Telefon: 41—60. III , Hajógyár- 
utca 2. Ó-budni dohánygyár Telefon: 41 — 67. VII., Sfp-utca 23. 
Er/séb-*tvárosi dohánygyár. Telefon: J. 123 — 80. VI., Felsőerdősor 42 
Szondy-utca sarokház. V ili ., Víg-utca 26. Körletparnncanukrág. Tele
fon : J . 60 —60.


