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Egészségügyi Alkalmazottak Lapja
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fürdősök, masszírozok, vízgyógykezelök, pedikürözők, úszómesterek stb., 
fertőtlenítők, temetkezési alkalmazottak, kórházi segédmunkások és rokonszakmával foglalkozók hivatalos szaklapja

Kiadótulajdonos: A Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetsége.

2 M e " jf le n ik  m in d e n  l i ó  1 - é n .  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII., Dohány-utca 7 4 ,1. 16.
Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb árban. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
Telefon : József 122—24.

SZERKESZTŐ:
Dr. RAJNAI BÉLA orvoselnök. 

Felelős szerkesztő: 
SZIEBEN F. JÓZSEF

Előfizetési ár:
Egész évre -............ 40 korona
Fél évre ........    20 »
Negyed évre .......  10 »
Egyes szám ................  4 »

Hiszek egy Istenben. — Hiszek egy hazában — Hiszek egy Isteni ölök igazságban — Hiszek Magyarország feltámadásában.

k  Szövetség hivatalos órái: reggel 9-től 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. Díjtalanúl közvetít intézetek, 
klinikák, kórházak, szanatóriumok és magánosok részére képzett személyzetet helyben és vidéken.

Az „Otthon” Özvegyek, árvák és hajadonok ezrei léptek az egészségügyi pályára, kiknek nincsen szerető
meleg otthonuk, nincs hozzátartozójuk, vagy ha van, távol szeretteiktől kórházakban,

szanatóriumokban, klinikákon és fürdőkben morzsolják le életüket önfeláldozással, idegölő szamaritánus munkájukkal, 
kora reggeltől késő estig szenvedő embertársaik mellett.

Napestig végzett nehéz munkájuk után a sivár élet, az elhagyatottság árnyéka, a '.hajléktalanság keserű tudata 
járja át lelkűket.

Szövetségünk »Otthon«-bizottsága foglalkozott e nagyfontosságú kérdés megoldásával. Mi nem várhatunk 
senkitől semmit, mi csak a saját erőnkre támaszkodhatunk. Meg kell szüntetnük egy gondot.

Meleg otthont, hajlékot kell biztosítani azok részére, kik teljesen idegen helyeken, túlzsúfolt lakásokban, drága 
pénzért húzódhatnak meg.

Az »Otthon«-bizottság három módon reméli e fontos kérdést megoldani. Az első módja a részvény-alap, 
melynek tervezetén a 7-es bizottság már dolgozik és a közeli napokban már megkezdjük a részvényjegyzést.

Készüljünk a jegyzésre! Ha mindenki megteszi a kötelességét és egy-kél részvényt jegyez, a siker várakozá
sunkat felülmúlja.

A részvényjegyzések 25 koronás alapon indulnak meg. Az »Otthon«-unk felállításával számtalan tagunk
nyerhet majd meleg családias otthont.

Lebegjen mindenkinek a szeme előtt a cél és az a tudat hassa át, hogy amit épít, önmagának építi!

Irredentizmus.
A kormány feloszlatta az irredenta társadalmi szerveze

teket, megszüntette a Felvidéki Liga, a Védőligák Szövet
sége, az Erdélyi Székely-Magyar Szövetség működését. 
A trianoni békeszerződés végrehajtói követelték ezt s a 
kormány kénytelen volt engedni. Rendben van. Megértjük 
a kormány helyzetét. Most már csak az a kérdés, lehet-e 
megszüntetni azokat az érzelmeket is, amelyek a szívek 
mélyén élnek? Lehet-e miniszteri rendelettel kiirtani a 
telkekből azt a vágyat, hogy Pozsony, Kassa, Kolozsvár 
megint magyar tegyen ? Nem, nem, soha! Vagy lehet ki
irtani az élet vágyát? az önfenntartási ösztönt? tehet kí
vánni attól, akinek a kezét leoperálták, hogy azt ne kívánja 
vissza ?

Be lehet tiltani a ligákat, de az csak még jobban meg
acélozza a lelkeket, ez a csapás még keményebbé teszi 
azt az elhatározásunkat, hogy magyar testvéreinket rab
igában sínylődni nem hagyjuk sokáig. A beszüntetés 
abból a szempontból, hogy a sok nyilvános egyesület 
megszűntével alakul majd egy titkos, a lelkek mélyén élő 
szent akarat, talán még jó is. Nem kell az irredentizmus
hoz: a régi magyar tatár visszaszerzésének akarásához 
sok díszelnök, elnök, alelnök, főtitkár stb., mindez feles
leges s talán nem is méltó a nagy szent célhoz, nem 
kell ehhez más, csak nagy erős akarat. Ezt az akaratot 
pedig szítani, éleszteni, fokozni fogjuk minden beszüntetés 
dacára is. Lehetett volna kitépni a franciák leikéből a

reváns vágyát, mikor Elsass-Lothringenről volt szó? Hát 
a miénkből se lehet! Az a föld, amelyben magyar apáink 
pihennek, amelyen magyar rokonaink, véreink élnek, ránk 
nézve idegen nem lehet soha.

Mi többet véreztünk hazánk szent földjéért, mint 1870- 
ben a franciák. Véreztünk Limanovánál, a Doberdón, a 
Kárpátokban, Palesztinában. Franciaországban, az orosz 
mezőkön, tele van magyar sírral Európa, Ázsia.

S azok az ápolónők, akik a honvédő hősöknek szörnyű 
sebeit esztendőkön át kötözgették, elfeledkezhetnének 
valaha is a sok-sok kiömlött magyar vérről, lehervadt 
életről ? Lehetetten dolgot követelnek a trianoni béke 
végrehajtói, a szívünket kitépni nem tudjuk, magyarok 
voltunk ezer éven át és magyarok leszünk — a Kárpá
toktól az Adriáig! A magyarok Istenére esküszünk . . . !

K.

Dr. Krizs Árpád!
Tehát megtörtént, ítéletet hoztak, elrettentő példa gya

nánt kimondták, nem szabad, büntetés terhe alatt tilos 
becsületesen betartani ígéretét, amit hirdetett választásakor.

Bűnül róták fel, hogy nem ittasuk meg a nagy kegytől, 
hogy nem feledkezett meg ígéretéről és nem tett belőle 
mameluk, aki mindig csak hajlong és mint a gép szavaz, 
ha az urak úgy kívánják.
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Nem! Krizs Árpád nem abból a fajtából való. Ő nem 
konjunktúra keresztény. O gerinces keresztényszocialista, 
aki mióta bent ül a városatyák között, mindig becsületes 
szószólója volt a munkásságnak, nem téritette el senki és 
semmi, ha a munkásság jogos igényeiről volt szó.

Azt hitte, hogy keresztények között, testvérek között 
van, akik nem csak szájjal, de tetteikben is munkásbará
tok. Most láthatja, hogy tévedett, mert az úgynevezett 
atyák nagyon megfeledkeznek az igazi kötelességükről. 
Mert az Ő bölcs uralmuk alatt lehetséges, hogy egy 13 
órát fertőző betegek között dolgozó munkás 175 koronát 
keressen havonkint. De hallgatnia kell, mert keresztény 
irányzat lévén nem szabad, hogy legyen valaki, aki a város 
atyák között erre rámutat, mert ezt büntetlenül nem 
teheti, ebben aztán kérlelhetetlenek. Kérdjük meddig?

Hát nem tanulták meg ? hát nem látják be, hogy az a 
munkásság, aki ilyen áldozatot hoz, már nem birja sokáig 
s ha ilyen arculcsapás éri vezetőjén keresztül, kényszerítve 
lesz, hogy a lelketlen, erőszakos, s minden szentséget 
lábbal tipró táborba terelődjön.

Vagy ez a szándékuk az uraknak?
A munka ott már megkezdődött, a suba alatt folyik, s 

a főváros intézeteinél jó talaja van.
Ez az eset még csak jobban erősiti ama lelketlen tábort.
De mi keresztényszocialisták nem fogunk belenyugodni 

s ha kell, minden rendelkezésünkre álló eszközzel küzdeni 
fogunk a munkásság jogos követeléseiért.

Dr. Krizs Árpád esete csak megacélozta erőnket.
Nem! mi addig nem nyugszunk mig az egészségügyi 

alkalmazottak helyzetén javítva nem lesz, s ebben a mun
kában szeretettel köszöntjük Dr. Krizs Árpádot, mint a 
kercsztényszocialisták vezetőjét, mint a munkásság egyik 
szószóló vivőjét.

Egyben pedig bízunk, hogy az a jogfosztás nem vég
leges és a munkásság szószólója újra elfoglalhatja az őtet 
megillető helyet a városatyák között.

S ezért kérjük testvéreinket, kitartással várják be az 
utolsó döntést.

A lakáskérdés.
Budapest és egész Csonka-Magyarország legsúlyosabb, 

sürgősen megoldandó kérdési? a lakáskérdés. A jó, tisztes
séges, igazi otthont adó lakás alapja és feltétele a rend
nek, békés munkának, konszolidációnak. A nedves, leve
gőtlen, nyirkos, sötét lakásban még a növény is elpusztul; 
az ember sem érzi tehát jól magát s igyekszik menekülni 
belőle ; a meleg otthon ellenben vonz, békés, boldog csa
ládi életre csábít. A legnagyobb szolgálatot teszik a hazá
nak s az emberiségnek azok, akik a lakáskérdés megoldá
sát sürgetik.

Ezért fogadták hálás szívvel és nagy köszönettel a kór
házi alkalmazottak dr. Krizs Árpád bizottsági tagnak, szö
vetségünk elnökének a fővárosi törvényhatóság közgyűlé
sén elmondott beszédét, amelyben a bizottsági tagok figyel
mét a kórházi alkalmazottak lehetetlen lakásviszonyaira 
irányította.

Dr. Krizs Árpád az újszentjános-kórházi új tüdőbeteg 
osztály építkezéséről szólva többek között a következőket 
mondotta: »A pavilonokban megfelelő lakásról gondos
kodva nincs. Az építőmester arra a kérdésemre, hogy az 
ápoló személyzet hol fog lakni, azt felelte, hogy külön 
épületben nyer majd elhelyezést, de ennek a tervei még 
nem készültek el. Attól félek, tisztelt közgyűlés, hogy a 
pavillonok felépülnek s az alkalmazottakat, úgy amint 
eddig szokásban volt, megint csak a pincelakásokba dugják 
a gépek közé, mert nem lesz már fedezet a külön épület 
felépítésére. Én ez ellen már most tiltakozom. Nekünk

nem szabad annak a régi liberális rendszernek a bűnébe 
esnünk, amely a kórházakban 6—8 szobás lakást építtet 
az igazgatóknak s az alkalmazottakat, szolgákat, ápolókat 
egészségtelen pincelakásokba dugta, hogy gyermekeik már 
kiskorukban tönkremenjenek, tüdővészt szerezzenek, hogy 
legyen kit ápolni majd a kórházban. Az a személyzet, 
amely a kórtermek nehéz levegőjében éli le az életét, 
nagyon is megérdemli, hogy • nehéz munkája végeztével 
egészséges, tisztességes lakásban pihenhesse ki fáradságát. 
Jó előre kell gondoskodnunk tehát arról, hogy a tüdőbeteg 
osztállyal egyidejűleg ezek a személyzeti lakások valóban 
felépüljenek, nehogy, mint mondottam, a személyzet ismét 
a pincelakásokba kerüljön.«

Valóban a keresztény községi pártnak, amelynek egyik 
programmpontja a kisemberek védelme, kötelessége az al
kalmazottak tisztességes lakásáról gondoskodni. Ha azt 
akarják a városháza s a kórházak vezetői, hogy az ápoló- 
személyzet odaadással, szeretettel," türelemmel, önfeláldo
zással végezze nehéz munkáját, gondoskodjanak megfelelő, 
egészséges lakásról, a pincéket tegyék meg raktáraknak, 
vagy engedjék át a patkányoknak, de ne dugják bele az 
ápolószemélyzetet.

A kórházi alkalmazottak lakásai ma szomorú látványt 
nyújtanak. Némelyiken csövek vezetnek keresztül-kasul el
viselhetetlen meleget árasztva, úgy, hogy szinte gőzölög a 
szobában minden. Levegőtlenek, nedvesek, nyirkosak, 
sötétek. Tisztességes bútort lehetetlen beléjük állítani, mert 
pár év alatt megvetemedik s a penész miatt tönkremegy-. 
Nem csoda, hogy ezekben az egészségtelen odúkban a 
gyerekek megbetegszenek, sápadtak, csenevészek, nem 
csoda, hogy az ápolószemélyzet körében sok a tüdőcsúcs- 
hurutos, sok a beteg.

Tudjuk, hogy a lakáskérdés megoldása nem könnyű, az 
építkezés rettenetes drága, de mégis bízunk benne, hogy- 
ez a fájó kérdés, a kórházi alkalmazottak hangos kérése 
a jobb lakás után, megértésre fog találni. A jobb jövő 
megalapozásán fáradozó kér. szoc. szakszervezet a lakás
kérdést állandóan napirenden fogja tartani, szívósan s ki
tartóan fog küzdeni mindaddig, míg tisztességes lakást nem 
szerez minden egyes tagjának, minden egyes kórházi al
kalmazottnak.

Van ma is olyan kórház, hol raktárnak használnak fel 
olyan helyiségeket, amelyek egészségesek, mert nem is 
olyan régen még rendi ápolónőknek volt a lakása. Es ha 
abban az időben jó volt lakásnak, ma is nagyon meg
felelne. 20—25 ápolónő jutna ily módon ismét lakáshoz, 
ha e célra felhasználnák. Több jóindulatot, körültekintést 
és szociális érzéket kellene e tekintetben is tanúsítani.

Hogy készül a képesítés?
A fürdősök, betegápolók és ápolónők törvényes képesí

téshez kötését hosszú évek során sürgetjük már. Sok más 
kevésbé fontos szakma talált meghallgatásra, csak mi, akik 
az élő anyag munkásai vagyunk, nem találtunk még ezideig 
meghallgatásra.

Nem hivatalos úton értesültünk arról, hogy a fürdősök, 
betegápolók és ápolónők képesítéshez kötése tárgyában 
folynak állítólagos tárgyalások. Ha a hír megfelel a való
ságnak, érdemben foglalkoznunk kell vele és észrevéte
leinket meg kell tenni.

Szövetségünk a képesítés ügyében benyújtott memoran
dumában az összes fürdősök, be»egápolók és ápolónők 
érdekeit szolgáltuk és azok megbízásából tettük meg a 
lépéseket.

E pályán működű alkalmazottak érdekeiről van szó és 
mint érdekképviseletük, szövetségünk két szakorvosának 
és főtitkárának feltétlen belevonását követeljük a tárgya-
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iásokba. Nem lehet egészséges törvény az, melyet az 
alkalmazottak érdekében alkotnak, azok mellőzésével.

Több szociális érzékkel kell a fürdős és ápoló személyzet 
ügyeit intézni. Ha a külföldön megértéssel, az illetékes 
hatóságok az alkalmazottak bevonásával intéznek el minden 
őket érdeklő dolgot, hisszük, hogy nálunk is ilyen alapon 
sokkal egészségesebb és hasznosabb munkát tudunk a 
közegészségügy érdekében kifejteni. Mi reméljük, hogy 
megértenek bennünket az urak és nemsokára az asztal 
mellett sok kényesnek látszó dolgot tudunk majd elin
tézni.

Betegápolónői vizsga.
A nyári nap mosolygó, meleg sugarait vetette be szövet

ségünk ablakain f. évi június hó 28-án, ahol 42 ápolónő 
és ápoló izgalomtól kipirult arccal ült, hogy számot adja
nak a vizsgáztatóknak, egy évi tanulásuk eredményéről.

A szerényen berendezett helyiségben még ma is a kom- 
münban keresztül ment fosztogatásnak nyomait tünteti fel 
a szemünk előtt. E szerény helyiséget ma az ünnepélyes
ség hangulata tölti be.

Dr. Rajnai Béla és dr. Schöller Károly orvos urak 
vezették a két párvonalas tanfolyamot. A tanfolyamon 
résztvevő hallgatók már több év óta működnek e pályán. 
A tan folyamot, amelyet végig hallgattak és kitűnő sikerrel 
fejeztek be, ma még nem törvényes kötelezettségből hall
gatták és ez tette érdekesebbé a vizsgálatukat.

A vizsgán megjelentek dr. Sőtér Elek ezredes orvos kór
házparancsnok és dr. Földi Ottó ezredes orvos urak, kik a 
vizsgázókhoz több kérdést intéztek, melyre kitűnően 
feleltek meg. A vendégek legnagyobb elismerésüknek adtak 
kifejezést.

A kommün bukása óta ez a második évzáró vizsga. Az 
első vizsga 1920. október havában tartatott meg, amelyen 
28 ápolónő tette le a vizsgát. A most lefolyt évzáró vizs
gán 42-en, a múlt évinek csaknem a kétszerese tette le 
szép sikerrel a vizsgát.

Szövetségünk vezetőségének ügybuzgalma a hallgatók 
gyűjtésében, valamint a fentnevezett két tanfolyamot vezető 
orvos úrnak fáradságot nem ismerő lelkiismeretes tanításá
nak eredménye, hogy újabb 42 teljesen képzett ápolónővel 
gyarapodott azoknak a száma, kik hivatásuk teljes tudatá
ban, életük javarészét a közegészségügy (betegápolás) 
nemes, önfeláldozó szolgálatának szentelik.

A vizsga végeztével két növendék meleg szavakkal 
köszönte meg az oktató orvos urak jóindulatú fáradozását 
és kérték a növendékek nevében, hogy a jövőben is tartsák 
meg jóindulatukban.

Csendes munkánknak eredménye az elért siker, mely 
csak bíztató lehet mindazok részére, kik e pályán működ
nek és embertársaiknak tesznek jót, hogy eljön az ideje 
annak, hogy a sokat lenézett és a kevés értékre leszállított 
világi ápolónő is bír olyan értékkel, mint egy hathetes 
tanfolyamot végzett vöröskeresztes hölgy vagy egy tanfolya
mot nem végzett rendi ápolónő.

Szövetségünk célja, hogy a sok igazságtalan vádat, mely 
a világi ápolónőket ezideig érte, elhárítsuk és a súlyos 
gazdasági gondoktól, becsületes megértés alapján teher
mentesítsük. Mert ott, ahol a gond, a nyomor terhe 
nyomja az emberek lelkét, nem lehet áldásos és békés 
munka.

Több szociális érzéket követelünk e baj orvoslásához. 
Ne vonjanak a vöröskeresztes rendi és világi ápolónők 
közé áthidalhatatlan mélységet, mert ez nincs — és meg 
fognak az urak győződni, hogy ezideig táplált feltevésük 
tévedésen alapult.

Az Otthon.
A fővárosi közkórházaknál is a legnagyobb gon

dot okozza az egészségügyi alkalmazottaknak lakással 
való ellátása. Különösen az ápolónők elhelyezése jár 
nehézséggel, akiknek nem tudnak kellő lakásról gondos
kodni.

Nagy része így az ápolónőknek kintlakással kell a 
kórházaknál az állást elfoglalni, melyért ellenszolgáltatás 
fejében 60 korona havi lakbért kap. Ezzel szemben egy 
ágyrajáró ápolónőnek havi 150—200 koronát kell fizetni. 
Legtöbb esetben egész havi fizetését és ily körülmények 
között ruházkodásról vagy kultur-igényeinek kielégítéséről 
nem is beszélhetünk.

Szövetségünk vezetősége e tarthatatlan állapotnak tuda
tában indította meg a mozgalmat, hogy lehetőleg sürgő
sen segítsen e bajon. A megalakított »Otthon« bizottság
nak a feladatává tette, hogy ez ügyben legjobb belátása 
szerint cselekedjen.

A bizottság julius 4-én tartott ülést, amelyen a szövet
ség főtitkára javaslatot terjesztett be elfogadásra melyben 
az »Otthon4 tervét és mielőbbi felállításának lehetőségét 
ismertette.

A bizottság a javaslatot több tagjának hozzászólása és 
kisebb módosítása után elfogadta. Egyben úgy döntött, 
hogy egy 7 tagú szűkebb körű bizottságot bízott meg a 
tervezet teljes kidolgozásával, melyet az elkészítése után 
a 20 tagú bizottságnak be fog mutatni.

A hét tagú bizottság tagjai: dr. Rajnai Béla orvos, dr. 
"Krizs Árpád és dr. Vasek Ernő főv. bizottsági tagok, 
Madari Sándor, Balázs Flóra, Szieben József és Tóth 
Mihály.

A megválasztottak munkássága garancia, hogy az 
»Otthon« ügyünket a legjobb kezekbe tettük le és Isten 
segítségével ezt mielőbb az eredményes munka gyümölcse 
koronázza.

„A Nép“ napiláp a keresztényszocialista 
munkásság igazi zászlóvivője. Olvassátok 
és terjesszétek- Megjelenik d. u. 4 órakor.

HÍREK.
Figyelmeztetés. T. tagjainkat ezúton figyelmeztetjük, hogy 

tagdíjhátralékaikat rendezzék, mert aki két hónapnál több 
hátralékkal marad el, a tagok sorából töröltetnek és mint 
új tagok lesznek kezelve.

Küldöttség a népjóléti miniszternél. Szövetségünk kül
döttsége f. évi július hó 15-én Székely János v. állam
titkár és Szieben József szöv. főtitkára vezetésével fel
kereste dr. Bernolák Nándor népjóléti minisztert. A kül
döttség kérte, hogy a január hó 1-től esedékes 30°/o-os 
béremelést, amelyet a fővárosnál már minden bizottság 
jóváhagyott, folyósíttassa a miniszter. Az ápolószemélyzetnek 
és fürdősöknek képesítéshez kötését is kérték, mely leg
fontosabb gazdasági létkérdésük. Bernolák Nándor minisz
ter válaszában a béremelést illetőleg biztosította a Szövet
séget, hogy a legmesszebb menő módon támogatja, a 
képesítésre vonatkozólag pedig kijelentette, hogy szüksé
gesnek tartja s ebben az ügyben rövidesen ankétet hiv 
össze.
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A fürtösök f. évi július hó 14-én választmányi ülést 
tartottak Tóth Mihály elnöklésével. A jegyzőkönyv pénz
tári és főtitkári jelentésen kívül a választmány a Széchenyi- 
fürdő szappan ügyével és a gőzfürdőben fürdős nőnek 
beállított takarítónő ügyével foglalkozott. Majd utasította 
a titkárságot, hogy ez ügyekben az igazgatóságnál járjon 
el. Nagy Pál beszámol a Törekvő asztaltársaság mulatsá
gáról és jelenti, hogy 2.010 kor. tiszta jövedelemmel 
zárult a mulatság, mely összeget a Fürdős szakosztály 
vezetőségének ad át azzal a kéréssel, hogy az asztal- 
társaságot mint alapító tagot vegyék fel. Kéri egyben, 
hogy erről jegyzőkönyvi kivonatban értesítsék az asztal- 
társaságot. A választmány az indítványt magáévá tette és 
a vezetőséget utasította, hogy a jegyzőkönyvi kivonatot 
juttassa el az illetékes helyére.

Adományok az »Otthon«-alapra. A következők járultak 
adományaikkal az »Otthon« alapjához: Lukács Demeter 
300 K, Szunyos Szerén 200 K, Munka Lajosné, Barcs 
Júlia, Takács Mária Irma 100—100 K, Csury Andrásné, 
Karácsonyi Paula 50—50 K, Weisz Évi 20 K. A szaklap 
alapja javára dr. Hollender Leó 50 K. Az adakozóknak 
ezúton mond köszönetét a Szövetség vezetősége.

Betegsegélyezések. Szövetségünk pénztára betegsegély 
címén Baracsi Mihály, Méder Mária és Rucák Anna tag
társaknak 300—300 koronát utalt ki.

A Magyar Törekvő Keresztény Társaság f. évi július hó 
3-án rendezett arató ünnepélye a kedvezőtlen idő mellett 
is igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. A rendezett 
mulatság tiszta jövedelmét szövetségünk Fürdős szakosz
tályának pénztáralapja javára fordította a »Társaság« 
vezetősége, mely 2.010 koronát tett ki.

Felülfizettek: Vollmann, Ferenc, özv. Pápay Gézáné, özv. Szinger 
Jánosné és Feteskó Anna 100—100 K, Hermeczky Ferenc 80 K, Gellért- 
fürdő qs szálló szállítói 60 K, Sarlay Jánosné, Vitkovics János és Bán- 
laky Géza 50—50 K, Udvardy, Kuczkay László, dr. Bucsányi és Somogyi 
Anna 40—40 K, Barcen Lajos, Juhász Lajosné, Peredy Balázsné, Kiss 
Eszter és Deák Mária 30—30 K, Radován István 25 K, Billik Jánosné, 
Bakk Jánosné, Mezey Mária, dr. Erdős Géza, Palamasz Józsefné, Hamess 
Károly, Perényi Józsefné, Regula János, Kovacsics Ágnes, Gerbl Hermin, 
Zelenka István, Nagy Béláné, ómoraviczai dr. Heinrich és Szaládi Géza 
20—20 K, Hajba Vendel, Szabó Pál, Lakos N., Antal Jánosné, Csúcs 
Imre, Daróczi N.-né, N. N. Olvasó-Otthon nevében, Borza Miklós, Fa
zekas János és Bauer Károly 10—10 K, Nagy István 5 K-át. A felül- 
fizetőknek ezúton mond hálás köszönetét a rendezőség.

Kirándulás. Szövetségünk Kulturbizottsága f. évi augusz
tus hó 21-én Visegrádra egész napos hajókirándulást 
rendez. Jelentkezni lehet folyó évi augusztus hó 17-ig. 
Vendégeket is szívesen látunk. Csak annyi jegy lesz 
váltva, ahány jelentkező lesz. Az élelmezésről mindenki 
önmaga gondoskodik.

Könyvtár. Szövetségünk könyvtára megnyílt. Könyvtár
órák minden tlap d. e. 10—11 és d. u. 4—6 étakor. Olvasni 
szerető tagjainkat kérjük minél sűrűbben igénybe venni.

14 millió pinka (kártya) pénz. A székesfőváros vigalmi adóját a 
városházán könyvelik. Ez év január hónapban 4 5 millió volt a vigalmi 
adóbevétel, márciusban 3‘8 millió, áprilisban 4-9 millió volt a bevétel, 
de ebből mindössze csak 3 millió korona a vigalmi adó. Tavaly, a 
nagy konjunktúra idején, Budapest harminc nagyobb klubjában tizennégy 
millió korona volt a pinkapénz. Miután a törvény az, hogy a klubokban 
a bakkarabankok két százalékát fizetik a kártyapénznek, a 14 millió 
nem kevesebb, mint évi hétszáz millió forgalomnak felel meg. Szak
értők számítása szerint Budapest harminc legnagyobb klubjában a kártya- 
forgalom eléri a másfél milliárdot. (Szerkesztő) Ez szép ! Az egész
ségügyi alkalmazottak havi 175 kor. fizetésért dolgoznak, a köz- és 
magántisztviselők nyomorognak, rongyokban járnak, a sok mene
kültek éheznek, az egész vonalon nagy a munkanélküliség — és 
ugyanakkor másfélmilliárdot kártyáznak el a léha és értéktelen elemek a 
fővárosban.

Hegedűs pénzügyminiszter meghívása Amerikába. A new- 
yorki Columbia University-nek, Amerika legnépesebb egye
temének vezetősége elhatározta, hogy Hegedűs Lóránt 
magyar pénzügyminisztert meghívja pénzügyi rendszerének 
előadására.
„ Jókai szobra. Az aranyember szobra díszíti fővárosunk egyik terét. 
O volt az igazi aranyembere Magyarországnak, aki magyaros fantáziá
jával mesélte a legszebb magyar meséket. Arany ember volt, mert 
aranyos humor és aranyos poézis töltötte a lelkét: minden szavában 
minden mondatában emberi vo lt: jóságos, megértő és elnéző. Az O 
kora aranykora volt az azóta megcsonkított országnak. Ha volna 
most ilyen aranyemberünk, ha életre kelne a mesemondó alakja: 
szerte nézne s nem lelné honját hazájában. Mostanában az úgynevezett 
modern írók^üres, léha és unalmas dolgokat írnak és nem magyar 
zamatos mesét. Nincs magyar lelkesedés, csak politika van; kevés 
poéta, csak sok haszontalan skribler; nincs Kossuth, nincs Petőfi, 
nincs Jókai. . .

Külföldi kulturmüvek felsőbb tanitézeteinknek. A francia 
kultúra Magyarországon való megismertetése céljából a 
francia kormány Budapestre nagyobb szállítmány francia 
szépirodalom és tudományos művet küldött, amelyeket a 
magyar felsőbb tanintézetek közt osztanak szét.

Egy kanászbojtár képkiállítása. Szepessi György hortobágyi kanász- 
bojtár az ő művészies rajzaival és festményeivel felhívta a művészvilág 
figyelmét. Az egyszerű kanászbojtár önarcképét, az egyik városi tanácsos 
arcképét, valamint sok száz értékes vázlatát a múlt hónapban Debrecen 
város közönségének bemutatta Istvánffy Gyula festőművész a Debreceni 
Kereskedelmi Csarnokban. (Szerkesztő). Minthogy keresztény művészről 
lévén szó, nem csaptak róla reklámot és szenzációt, de biz lett volna 
Klein Izidor kereskedősegédről szó, még mindig imának róla a jó 
magyar ojságok.

Svájczban népszavazás lesz a szesztilalomról. A szö
vetségi tanács rendeletet bocsátott ki, amelyben az egyes 
községeknek adja meg a jogot, hogy határozzanak nép
szavazás utján, vájjon megengedik-e saját területükön a 
pálinkafőzést és a szesz élvezetét. Azok a községek, 
amelynek lakossága a szesz élvezete ellen dönt, maguk 
fogják megállapítani a büntetéseket a pálinkaivók ellen. 
(Szerkesztő.) Sajnos mi magyarok ily egészséges tör
vénytől még távol tartunk. Az országos alkohol elleni 
küzdelmet az illetékes fórum hatványozott figyelmébe 
ajánljuk.

KÜLÖNFÉLÉK.
Kálvin sírhelyét megtalálták. Az 1564-ben meghalt Kálvin 

Jánosnak eddig ismeretlen sírhelyét most sikerült meg
találni. Annak idején eltitkolták a nagy tudós sírhelyét.

A sír helyét csak Kálvin egyik Speyr nevű tanítványá
nak családja ismerte, akik esküvel ígérték, hogy mind
addig nem árulják el Kálvin sírhelyét, míg a családnak 
élő leszármazottai lesznek.

A Speyr-család utolsó élő sarjadéka ez idő szerint az Avig- 
nonban élő 71 éves Speyr Jenő, aki elhatározta, miután 
nincsen utóda és leszármazottja, családjának 300 éves 
titkát fel fogja fedni a francia protestáns egyház képviselői
előtt.

S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .

V. R. Orosháza. Levelét és pénzét megkaptuk. Levél ment. — E. J. 
Wiirtenberg. Levelét megkaptuk. Kérését teljesítettük. Reméljük, hogy 
ahol csak meg fog jelenni a külföldön szövetségünk érdekében ön is 
meg tesz mindent. Ha ideje engedi lapunk részére külföldi híreit juttassa 
el. Sok szerencsét kívánunk vállalkozásához. — F. J. Siófok. Levelét meg
kaptuk. Az ügy igen kényes. Ha már az ottani hatóságot vette igénybe, 
úgy hisszük a legjobb kezekben van ügyük. Ha mégis kívánatosnak 
tartja, készségesen utazunk le. — F. M. Békéscsaba. Levelét kézhez 
kaptuk. Indokai elfogadhatók és hátralékát kérjük mielőbb rendezni. — 
K. E. Az .Otthon. ügye a legjobb utón halad. Csak türelem. Tovább 
agitálni az érdekében.


