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Az élet gondja
nehezedik minden dolgozó ember vállára, , 
soha olyan suilyal, mint az idén. A há- I 
borús és forradalmi idők elmúltával azt j 
hittük, hogy megkezdődik az a gazda- | 
sági folyamat, amely napról-napra jobbá i 
és boldogabbá fogja tenni a dolgozók ' 
helyzetét. E helyeit azonban itt van a 
keserű jelen, az a gazdasági háború, I 
ahol mi harcolunk és mi szenvedünk ; 
legsúlyosabban.

Mindenki a kezét tördeli, no meg í 
gondterhes fejét, hogy megtalálja a ki- 1 
vezető utat a mai zavaros helyzetből. ; 
Azok, akik kezében a hatalom, akik se- j 
giteni tudnának, az egyik rész a politi- j 
kai hatalom, mintha telne az árnyékától; 
nem mer, vagy nem akar, azt látjuk. ; 
Félénken tapogatódzik, egy-egv enyhe, 
pehelykönnyű rendelettel ebben a gaz
dasági dsungélben nem tudhat utat vágni.
A másik rész, amely a gazdasági javak 
fölölt rendelkezik, annak meg nem ér- ' 
deke a segítség, mert ez feltétlenül az ő 
gyengítését okozná.

-A harmadik rész mi vagyunk a szen
vedői a mai állapotoknak. Mi csak érez
zük a bajokat a gyomorban, a szánkon, ! 
a leredukált igényeinken, a nap minden ' 
percében, meri a lázadó gyomor diibör- ; 
gése egy percre se szünetel. Mi sírunk, 
mint a boíratámaszkodó utszéli koldus 
és várjuk az alamizsnát. Hát ne ezt le- : 
gyük. Hanem maradék erőnkkel tegyük 
meg azt, ami a kötelességünk.

Mi a mai gazdasági helyzetben, melyet : 
összefogva drágasági kérdésnek nevez- ; 
hetünk, nem tehetünk egyebet, mini a 
becsületesen elvégzett munkánkért be- t 
csiiletes fizetést követelünk. Ma minden > 
anyagnak meg van a hihetetlen ára. j 
A főid termése, gyümölcse, az életszük- ' 
ségieii cikkek ára, éppen úgy, mint a 
luxuscikkeké, az ipari termékekké síb. ! 
mind, mind magasan van értékelve. Ellen
ben a munkaerő, amit akár az eszünkből, 
akár a testünkből beleadunk a holt , 
anyagba: ez olcsó. A kapitalizmus, mint 
egy vérszivó vámpír ráfekszik a védtelen • 
munkaerőre és amíg ő duzzad, arany- ; 
hegyeket hord össze, addig a munkaerő ! 
kétségbeejtően sorvad. Olyan munka- | 
uzsorái még nern látott a világ, a mi 
most folyik a gazdasági életben.

Ez ellen hiába apellálunk a különböző 
fórumokhoz. Süket fülekre találnak a pa
naszok, mert a jóllakott ember nem érzi 
az éhséget A kapitalizmus szive csak 
akkor lágyul, abból méltányosságot csak 
a szervezkedés erejével lehet kicsikarni. 
Magától nem fesz semmit sem. Azért a 
mi drágasági kérdésünk bérkérdés. Nem 
várhatjuk sem a svindler valutajavitást, 
sem az olcsósági hullámot, se más be
ígért csudái. Egy ut van előttünk : a drá
gasággal arányosítani a fizetéseinket. 
A munkát úgy fizessék meg, hogy abból 
kenyérre, ruhára és összes szükségle
tünkre jusson. Addig ne nyugodjunk, 
amíg a munka megbecsülését és meg
fizetését ki nem erőszakoljuk az egész 
vonalon. (K. K I

Sorozatos gyűléseink.
Idegeket sorvasztó hőség üli meg a ' 

levegőt. És e tikkasztó hőség dacára j 
szövetségünkben igen komoly és az i 
egészségügyi alkalmazottak fontos életbe , 
vágó kérdései kerülnek megvitatásra. )

Fontos megvitatás tárgyát képezi j 
első sorban a fővárosi közkórházak al- I 
kalrnazoitainak gazdasági helyzetének i 
megjavítása.

Szövetségünk szerény kis helyisége I 
nem nyújt módot, hogy egységes nagy- j 
gyűlésen vitassuk meg azokat a súlyos j 
gazdasági problémákat, amelyek sürgős | 
orvoslásra várnak. Így sorozatos gyűlé
seket hívtunk össze. Első gyűlésünk folyó 
évi julius 4-én este 7 órakor volt, me
lyen az István-, Zita-, Telepi-u., László 
és Gelitrí-kói házak képviseltették nagy 
számban magukat.

A gyűlés első ponija a rettenetes i 
drágaság és a közkórházak alkalmazót- i 
tainak silány fizetése. Foglalkozóit a J 
gyűlés a fővárosi közkórházi alapítvány i 
1922 23. évi költségelőirányzatával. Az 
előirányzatban az alkalmazottak legújabb 
fizetése f. évi iulius 1-től havi 360 koro
nától 600 koronáig terjed, melyhez külön 
havi 100 korona ruha, cipő és mosás
pénz jár összesen. Élelmezésre havi 
2100 korona van fejenként előirányozva. 
Természetbeni lakás vagy kintlakónak 
havi 100 korona lakbérpótlék. Mindent 
összegezve egy kórházi alkalmazott havi ' 
fizetése élelmezés, ruha, cipő és mosás- ! 
pénzzel együtt 2560 -2800 korona.

Ugyanilyen értelmű gyűlése volt f. évi j 
julius 6-án este fél 8 órakor a Rókus-, 
Dolog-kórház alkalmazottainak is. Az uj j 
fizetést beható megvitatás tárgyává tel- j 
tűk és arra a megállapodásra jutottunk, { 
hogy a költségelőirányzatban feltüntetett ; 
újabb fizetések — mint azt fent számok- j 
bán is bemutattuk — nem a mai refte- ; 
netes drágaságot vették alapul, és igy | 
ez alkalmazottakat semmi körülmények 
között sem elégítheti ki. E szempontból 
kiindulva gyűléseink keretében határoza- 
tilag kimondották az alkalmazottak, hogy 
a fizetések ilyen módon való rendezésé
vel nincsenek megelégedve és utasítót- i 
tak a szövetség vezetőségéi, hogy az 
általunk benyújtott státus szerinti fizetés- { 
rendezés keresztülvitelét szorgalmazza a i 
főváros tanácsánál.

Harmadik értekezletet tartottunk az Uj i 
János-kórház személyzetével f. évi julius 
13-án este, melyen az alkalmazóitok a 
nagy drágaságra való hivatkozással a mai 
fizetést nem tartják kilégitőnek. Indítvá
nyozták, hogy egy közös nagy-gyűlés ! 
tarfassék, melyen együttesen foglaljanak 
állást az újabb fizetésrendezése ügyében. i

A bérrendezésen kívül az alkalmazot
tak még foglalkoztak azon rosszindulatú 
és alaptalan meggyanusifásokkal is, me
lyek a fővárosi közgyűlésen elhangzót- ’ 
fák dr. Hegedűs és Bienszkyné biz. ta
gok részéről és az összes egészségügyi 
alkalmazottak nevében a leghatározot
tabban visszautasítják azokat. A szövet
ség maga volt az, mely nem egy esetben 
—- méa csak n7 niAKKí -**

megbízhatatlan elemeket, mint ápoló
nőket állítsanak be a kórtermekbe, kik 
másra nem lehetnek alkalmasak, mint 
hogy a becsületesen hivatásuknak élő 
ápolónők tekintélyét lejárassák. Valamint 
több mint két év óta hangoztatjuk már 
és követeljük, hogy a fizetéseket ember
hez méltó módon kell rendezni, mert a 
mai rettenetes drágaság mellett e silány- 
bér melyet a főváros közkórházainak al
kalmazottai élveznek, jó lehet az erkölcsi 
züllés előmozdítására, de nem lehet jó a 
becsületes, lelkiismeretes munka fokozá
sára.

Foglalkoztak az alkalmazottak dr. IF'en- 
hardt János igazgató főorvos azon nyi
latkozatával, melyben egyes ápolónőket 
oly színben tüntet fel, hogy állandó bajt 
okoznak és mégsem bocsájthatók el, 
mert a szövetségünk és több fővárosi 
bizottsági tag áll a hátuk mögött. Ezen 
nyilatkozatra az alkalmazottaknak és a 
szövetségnek csak annyi megjegyezni 
valója van, hogy a szövetség mint ilyen 
az alkalmazottak összességéből áll. soha 
hatalmi kérdést nern provokál, azonban 
mint gazdasági szervezet a tagiai gaz
dasági érdekeinek védelmét mindenkor 
becsületbeli kötelességének fogja tartani, 
mert a keresztényszocialista elv ezt 
követeli.

Minden embernek jogában áll gazda
sági érdekeit olyan világnézeti alapon 
megvédeni, mely lelki harmóniájának a 
legjobban megfelel. Nekünk egészség
ügy i alkalmazottaknak hivatásunknál fogva 
a keresztényszocialista világnézeti alap 
felel meg a legjobban. Mi sohasem fog
juk Vkenhardt dr. igazgató-főorvos urnák 
a szemére vetni, hogy az ő nagy tudása, 
iskolázottsága és magas összeköttetése 
mellett miért tartja szükségesnek, hogy 
egy szövetséghez tartozzék, mert hiszen 
mi ezt természetes dolognak tartjuk, 
azonban mi egyenként sokkal gyen
gébbek lévén, kívánjuk, hogy e jogunkat 
szintén tartsák tiszteletben a maguk ré
széről mások is. Ha a főváros köz
kórházaiban minden alkalmazott úgy át- 
érezné hivatásának nagy fontosságát, 
mint éppen azok, akik ellen e nyilatko
zat elhangzott, ez csak előnyére válhatna 
a kórházaknak.

A bajok kutforrása a silány fizetésben 
rejlik, mint a hogy évek 'óta hangoztat
juk. Mi csak ismételten azt mondhatjuk, 
rendezzék egyszer már a fizetéseket em
berhez méltóan, emeljék fel egészség
ügyi alkalmazottaikat arra a helyre, a 
hova hivatásuknál fogva tartoznak, akkor 
lesz a közkórházakban béke, nyugalom. 
Lesz szakképzet! ápolónő, lelkiismeretes 
munka és megbízható munkaerő.

Tagjaink figyelmébe. Több ízben ér
kezik szövetségünkhöz panaszos levél, 
hogy választ vagy nem kapnak, vagy ha 
kapnak, csak későn. Kérjük t. tagjainkat, 
hogy a jövőben, ügyeik zavartalan elinté
zése végett, a levelüket ne névre szó
lóan címezzék, ha az a szövetséget illeti, 
hanem azt vagy a szövetség vagy az
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A fürdősök mozgalma.
A mérhetetlen nagy drágaság, mely 

nap-nap után emelkedik a fürdők alkal
mazottait is arra indította, hogy a régi 
kezelési díjszabásuknak újabb rendezé
sét követeljék. E tárgynak megbeszélése 
érdekében f. évi julius 9-én nagy tag
gyűlési tartottak, a melyen a nagy hőség 
dacára is úgy a fővárosi, valamint 
magánfürdők és vizgyógyintézetekben, 
szanatóriumokban alkalmazott fürdősök 
nagy számban vettek részt.

A gyűlést Nagy Pál ü. v. elnök nyi
totta meg, ismertetve a napirend egye
düli pontját, mely a kezelési dijak újabb 
rendezésével van hivatva foglalkozni és 
kérte a megjelentekei, hogy röviden és 
tárgyilagosan tegye meg felszólalását 
mindenki. Majd átadta a szót Vitkovits 
János szaktiikárnak, ki a benyújtandó 
memorandumot pontonként ismertette.

Többek hozzászólása után az alábbi 
uj díjszabások elfogadását terjesztették 
memorandum formájában a fürdőérde
keltségek elé.

1. Vizgyógykezelés.
FéiFiirdő 25 kor. és minden további jegy keze

lése után a kiszolgálási dij 50%. Kabinos dija 5 kor.

2. Iszap.
Iszapkezelés 25 kor., minden pótjegv kezelése 

után 50%, kabinkiszolgálás 5 kor.

3. Gőzfürdő.
Dörzsölés (másságé) 30 kor., tyukszemvágás 

(pedikűr) 3o kor., kabinkiszolgálás 5 kor., száriiás 
5 kor.

4. Kádfürdő.
A gőzfürdő árai az irányadók

5. Gépiornászöt.
Fix fizeiés havi 1500 kor., természetbeni lakás, 

(ütés, világítás vagy ennek megfelelő pénzbeli pót
lék és minden egyes kiszolgálás után 20 kor.

6. Úszómester.
Fix fizetés havi 1500 kor., lakás és minden lecke 

uián 50%.

7. A fürdő alkalmazottaknak egyenként havi 
500 kor. fix fizetési kérünk, ott a hol ez meg van, 
azt érintetlenül hagyni, ott hol ez még nincs meg, 
ezt életbe lépteim.

A memorandumban a fürdő alkalmazottak azf is 
lefektették, hogy a jövőben, ha a drágaság emel
kednék és a fürdők a fürdöáial.at emelnék, úgy a 
kezelési dijakat is olyan százalékarányban emel
jék fel.

A memorandum az eddigi rendszertől 
eltérőleg némi újításokat is tartalmaz, 
így a pótjegyek kezelési dijánál. Ezideig 
kevés fürdőben voli meg az a rendszer, 
hogy az alkalmazott a külön kezelés 
munkájáért százalékrészesedésf kapoii 
volna. Ugyancsak a szárítók ezideig a 
végzett munkájukért kimondott díjazási 
nem élveztek, hanem a borravaló rend
szer volt érvényben. Szociális szem
pontból ezt nem tartottuk helyesnek, mert 
ha szükséges a szárító, mint a hogyan 
szükséges úgy legyen megállapított a 
szántás dija is.

Nem oszthatjuk egyes urak azon fel
fogását, hogy a szárító nem végez mun
kát, mert ha ez fennállana úgy nem is 
kellene alkalmazni.

A memorandum letárgyalása után 
Szieben József szöv. főtitkár a szervez
kedés fontosságát fejtegette és felhívta 
a gyűlésen résztvett alkalmazottakat, 
hogy azon kartársaikat és kartársnőiket, 
kik még távol állanak a szervezettől, fi
gyelmeztessék, hogy önmaguknak és 
munkástársaiknak ellenségei, ha nem 
tömörülnek. A gyűlés nagy tetszéssel 
fogadta a főtitkár beszédét, mely termő
földre talált, meri azóta is fokozottabb 
mértékben indult meg a szervezeti élet.

Majd Nagy Pál ii. v. elnök köszönte 
meg szép szavak kíséretében a gyűlésen 
résztvevőknek megjelenését s ezután az 
ülést bezárta.

Sam uka érdeklődik.
; Kedves szerk., illetve kiadó Ur! Régen 
! készülök néhány 'cikket Írni a Közlö- 
| nyűnkbe. De előbb szeretnék valamivel 
! tisztába jönni. Szeretném tudni, kik olvas- 
! sák a lapunkat? Csak az alkalinazof- 
j tak, vagy a magas intéző körök is? Így 

p. o. írja ki kérem a jövő számban 
olvassák-e lapunkat, s előfizetnek-e rá 
a következő hivatalok: tiszti főorvosi 
hivaial, főv. X. egészségügyi ügyosztály, 
a főv. közkórházak igazgatóságai, s 

• gondnoki hivatalai, a szanatóriumok 
vezetősége, a népjóléti minisztérium, a 
főv keresztény községi párt vezetősége, 
előfizetnek-e a kórházak fő- és alorvosai 
stb.

Szerény véleményem szerint t. i. ezek
nek a hivataloknak k. kötelessége, 
(a „k“ nem azt jelenti, hogy „kutya", 
hanem hogy „kedves") hogy megismer- 

! jék az alkalmazottak sérelmes, panaszos, 
i ügyes-bajos dolgait, s így azokon segi- 
j feni igyekezzenek. Lapunk célja egyrészt a 

tagok nevelése, oktatása, másrészt a 
í bajok feltárása, hogy azokon segíteni 

lehessen Ezeket a bajokat a tagok nagyon 
i is jó! tudlak, ismerik, ezek számára nem 

szükséges folytonosan ismételni, hanem 
a vezető körök bizony sajnos sokszor 
nem ismerik azokat, mert az alkalrna- 

i zottak nagy része nem mer panaszkodni, 
i nem meri sérelmeit elmondani; mi ellen- 
j ben szókimondók vagyunk s így lapunk 
! révén a vezető körök értesülhetnek az 
j előforduló balokról s kívánságokról. 

Ehhez természetesen szükséges, hogy a 
lapunkat olvassák, figyelemmé! kisérjék,

! s mivel szerelemből a lapot nem adhat
juk, mert annak az előállítása ma igen 
sokba kerül — szükséges, hogy a lapunkra 
előfizessenek.

Sajnos nálunk sokan azt tartják, hogy 
akinek a jó isfen hivatali adott, észt is adoti 
hozzá, meg aztán sajnos sokan gondol
kodnak úgy, hogy ők mindent tudnak. 
Pedig ez nem all; azok az úgynevezett 
„mindent tudók" sokszor a legegyszerűbb 

' dolgokat sem tudják. Gyakran i. i. csak 
a sajái fejük után indulnak, ahelyett, hogy 
a mások véleményét is meghallgatnák, 
s tekintetbe vennék. Így esketik meg, 
hogy a vezető körök néha teljesen hamis 
véleménnyel vannak a beiegápoió sze- 

i mélyzet helyzetét illetőleg. Mi igyekszünk 
a való tényállási ismertetni, elfogulatlan, 

i objektív közleményeinkből mindenki 
tanulhat. Sokkal okosabb lenne iehái 

j a lapunkat figyelemmel kisérni, az 
i őszinte, nyílt kéréseket tekintetbe venni, 
í mint esetleg besúgókra, s néha rossz 

májú informátorokra hallgatni, akiknek 
i eélia gyakran csak a hízelgés, s a saját 
: érdekeik biztosiíása. Nekünk önző cél- 
; iáink nincsenek, mi nem azért írjuk le a 
i bajokat, hogy ezzel lázitsunk, vagy izgas- 
■ sunk — az nekünk nem kenyerünk — 

hanem azért, hogy a bajokat orvosolják, 
s ezzel a közjót előmozdítsák.

Az osztályelkeseredés és harc sokat 
fog veszíteni éléből, ha vezető embereink 
szociális érzékükre hallgatva igyekeznek 
az alkalmazottak sérelmeit minél lobban 
megismerni, s minél előbb megszüntetni. 
A megelégedett ember nem szokott 

' lázongani, az szolgálja legjobban a béke 
! ügyét, aki a jogos igényeket kielégíti.
; Miként a háborúban az volt a jó 

ezredparancsnok, aki amellett, hogy jó 
bátor katona volt, egyúttal jó ember is 

| volt, aki szivén viselte tisztjei s katonái 
: érdekeit, ép úgy az a jó igazgató, az a 
I jó főorvos, aki törődik az alkalmazottai- 
! val. Lehet valaki európai hirü orvos, 
i professzor, híres feltaláló, a tudomány 
! örök büszkesége, s amellett rossz főorvos,
I ha személyzetével nem törődik.
! A kötelességteljesiíés parancsa min

denkire vonatkozik. Mi folytonosan figyel- 
mezfefiük tagjainkat, hogy becsületesen 
teljesítsék kötelességüket, de ezt a teljes 

í kotelességteljesitést fölülről is elvárjuk, 
í A példa rossz. Ha az alkalmazottak azt

látják, hogy fölöttes hatóságaik köteles
ségüket mindenben — tehát nemcsak a 
betegekkel, hanem az alkalmazottakkal 
szemben is — teljesítik, ők is követni 
fogják a jó példák

Ehhez azonban szükséges, hogy a 
fölöttes hatóságok megismerjék az alkal
mazottak ügyes-bajos dolgait, kéréseit, 
kívánságait, vagyis, hogy rövid legyek 
— szükséges, hogy olvassák lapunkat 
s előfizessenek rá.

Kedves szerk. ur! Azon reményben, 
hogy a jövő számban közölni fogja 
azon, minden elismerést megérdemlő 
fölöttes hatóságok neveit, akik lapunk 
előfizetői, s egyúttal ráhúzza a vizes 
lepedői azokra, akik nem akarnak tudo
mást venni rólunk s bajainkról,

szívesen üdvözli
Samuka.

Akinek ruhája sincs.
Alábbi sorokat az egyik napi lapból 

vettük át, mely minden beszédnél fénye
sebben bizonyítja, hogy a főváros köz- 
kórházainak alkalmazottai milyen sanyarú 
helyzetben vannak:

Igen tisztelt Szerkesztő Llr 1
Budapest sz. főv. Szent Gellert kór

házában vagyok kórházi szolga, fizetésem 
teljes ellátás és havi 280 korona Hogy 
milyen az ellátás arról most nem szólok, 
tűrnöm kell, mert teljesen ruha nélkül 
vagyok. 1921-ben Békéscsabán leszerel
tem a nemzeti hadseregben s onnan Buda
pestre kerültem. Itt az „Esplanad" szál
lóban voltam mint fütő alkalmazva s egy 
baleset következtében kórházba kerültem, 
s visszatérvén állásom inár be volt töltve. 
Ruhám esak egy volt, amiben jártam, 
beálltam a Szent Geltért kórházba szol
gának. Addig spóroltam míg egy elég 
jó — nem uj - ruhát tudtam magamnak 
venni. Mikor ez megvolt már felmondani 
készültem, hogy szakszervezetem utján 
munkát keressek. Ekkor jött egy beteg, 
kit a ioloncházból hoztak s kevéssel 
uiánna megszökött innen s magával vitte 
a ruhámat s fehérneműmet. Most üt va
gyok teljesen ruha nélkül, a kórház- 
gondnoksághoz hiába fordulok ruháért, 
kereken el utasít. Így bátorkodom a i. 
Szerkesztő úrhoz fordulni kérésemmel, 
hogyha van rá mód úgy nagyon kérem 
egy felső ruhával engem kisegíteni. A 
történtek után nem szeretném, ha nevem 
nyilvánosságra kerülne, azért kérem a 
f. Szerkesztő urai lapjukban nevemet 
mellőzzék, esetleg csak első betűit hasz
nálják. Még egyszer kérem a t. Szer
kesztő urai, mivel máshol már nem re
mélek segítséget esak önökben van bi
zalmam, hallgassák meg kérésemet, s 
csak egy akármilyen ruhával segítsenek 
meg. A történtek után nem tudok fel
öltözni, hogy személyesen is! megjelen
hetnék a nyilvánosság előtt. Kérném 
vagy Írásban vagy lapjuk utján engem 
értesíteni. Maradtam a tiszteit Szerkesztő 
urnák kiváló tisztelője S. J.

A főváros örökös szégyene, hogy al
kalmazottai a becsületes munkájuk mel
lett kénytelenek koldulás utján ruhát 
szerezni. Az esethez még csak annyi a 
hozzáfűzni valónk, hogy ez is megcáfolja 
a nemrég minden napilapban megjeleni 
azon vádat, hogy megbízhatatlanok az 
alkalmazottak, mert lopnak, tyikább ilyen 
módon alázzák meg magukai, minthogy 
a becsületükön fo ílo l engedjenek ülni. 
Ajánlanánk ezt a főváros figyelmébe az
zal a hozzáfüzéssel, hogy helyesebben 
tennék, ha több szociális megértéssel 
kezelnék az alkalmazottak gazdasági 
helyzetét, és ne keserítenék el az alkal
mazottakat alaptalan vádaskodással. 
A szociális megértésből lakad az igazi 
keresztény felebaráti szeretet, a munka
kedv és béke, mely a betegekre is feltét
len jótékony hatással lesz.



_1922 augusztus 1. EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA

A gyógyfürdő- 
személyzet kiképzéséről.

Irta;
dr. Benczúr Gyula,

egyetemi magántanár, a Szt.-Oellért gyógyfürdő 
vezető főorvosa.

Amilyen régi a gyógytudományok 
története, oly régi az, hogy a fizikai 
erőket: a meleget, a hideget, a napfényt, 
a mechanikus erőket gyógykezelésre 
fölhasználják. A régi kínaiak, babi
loniak, assyrok, egyiptomiak, hinduk, 
később az ó-görögök, rómaiak és a 
híres arab gyógyászok mind bizonyos 
gyógyszeres kezeléssel együtt a termé
szeti erőket használták fel arra, hogy 
az egészségüket veszteit embereknek 
visszaadják legnagyobb kincsüket: az 
egészséget. Hogy ez így volt, arról 
nemcsak följegyzések, de régi Kőemlékek 
is tanúskodnak, melyeken pl. ábrázolva 
van mikép masszírozza egy ember a 
másikat. A római birodalom bukása
kor a gyógyítás e módja, mini annyi más 
kulturális tényező hanyatlót!, több mint 
ezer évig alig használtak fizikai gyógy
módokat és csak az utolsó 300 év alatt 
lassan és fokozatosan, most már a villany
erő bevonásával vált a fizikális gyógyítás 
ismét az orvosi ludományok egyik fontos 
ágává, mely azonban csak az utolsó 
10—20 esztendő alatt vívta ki magának 
azt a megbecsülést, mely megillet,.

Kik végezték a gyógykezelés eme 
módjait? Ősi idők óta részben a hiva
tásos orvosok, másrészt az a segéd
személyzet, mely az orvos útbaigazítása 
szerint a természet jótékony erőit akkép 
alkalmazta, hogy az a beteg javéra vál
jon, egészségét visszaadja.

Azonban ősi idők óta is mindig 
akadtak oly személyek is, kik minden 
előképzettség nélkül tisztán csekély 
tapaszlaiat alapján és természetesen 
nem humanizmusból, hanem vagyon
szerzés céljából kontárkodiak a gyógy- 
tudományok ezen nemes ágában. Az 
utolsó 100 esztendő alatt egymás után 
több laikus kezdett foglalkozni vizgyógy- 
kezelésse! (Lehoii, Priesnitz, Kneipp, Oer- 
telt és minthogy egyrészt sok szép ' 
eredményt értek, másrészt meri emberi ! 
vonás, hogy sokan a laikus orvosi tana- i 
csában jobban biznak, minta szakorvosé- ! 
bán, sok beteg özönlött hozzájuk.

A laikusok e beavatkozása, az üzér
kedés sokat ártott a fizikai gyógymódok 
jó hírének. Másrészt azonban a fudós 
orvosok figyelmét is fölhívta az a gya
korlati eredmény, mit nevezett emberek 
sok esetben elértek. A fizikai gyógy
módokat újból tudományos vizsgálat tár
gyává tették és az utóbbi 50 év alatt 
felépült az a szép épület, mely a mai 
fizikai gyógykezelések váza, mely egy
részt kísérleti alapon tudományosan ma
gyarázza a fizikai gyógyeljárások hatás- j 
módját, másrészl tapasztalati alapon 
nyugszik.

Ma minden müveit államban szakorvo
sok foglalkoznak a fizikai gyógyeljárá- ■ 
sok alkalmazásával. A szakorvosok mel- í 
lett pedig az a segédgyógyszemélyzet ■ 
működik, mely a fürösztéseket, pakoláso
kat, iszapolásokat, másságét, forrólég
kezeléseket, a mechanikai gyógymódok 
többféleségét az orvos utasítása szerint 
keresztülviszi. Csaknem fölösleges hang- 
su’voznom mennyire fontos, hogy a í 
gvL. gyszemelvzei helyesen, alaposan ki- 
képeztessék, mert hiszen egy helytelenül, 
ügyetlenül alkalmazott fizikai gyógyeljá
rás ép oly káros lehet a betegre, mint 
a mennyire árthat, ha valamely egyéb
ként áldásos gyógyszerből helytelen ada- I 
got szed be. Sajnos, hogy a fizikai gyógy- | 
kezelés segédszemélyzete még mai na- ; 
píg is, nincs mindig úgy kiképezve, mint 
a hogy az szükséges. De viszont érthető, 
hiszen a kiképzés egyenetlen és sokszor

hibás, mert igen különböző helyen, igen 
különböző módon tanultak és pedig sok
szor olyantól, kinek tudása nem garanfía 
arra, hogy másokat kiképezhet. Ez a tény 
természetesen azt hozza magával, hogy 
sok derék fiirdös, masseur között akad 
olyan is, ki munkáját nem jól végzi, ki 
szakmájának nem válik becsületére, ha
nem inkább árt a gyógyszemélyzet hír
nevének.

Ennek folytán úgy a betegek, mint a
! gyógyfürdők és intézetek, mint a gyógy- 
; személyzet saját jó hírneve érdekében 

áll, hogy e személyzet kiképzése jó és 
! egységes legyen. Ezt pedig legjobban 

garantálja az, hogy a kiképzés államilag 
történik oly módon, hogy minden állam
ban annak nagysága és a körülbelül 

j szükségei! személyzet mennyiségének 
megfelelően egy vagy több helyen éven
ként egy-két vagy több olyan kurzust 
tartanak, hol a jelentkezőket kiképzik, 
mindent tanítanak neki, mii egy jól 
képzett fürdősnek, masseurnek, szóval 
fizikai gyógysegédnek szükséges tud
nia és az illető a kurzus végén termé
szetesen vizsga alakjában tesz bizonysá
got arról, elsajátifotta-e ő kellőleg, amit 
tudnia kell. Gyógyszert csak államilag 
képzett gyógyszerésznek szabad eladnia, 
de a csak kissé közömbösöket is csak ak
kor. ha orvos ezeket recipén előírja. Az ál
lam eddig védi az egy es embert esetleges 
káros szer bevételétől. Minthogy a fizi
kai gyógyfényező ép oly áldásos, de ép 
oly káros is lehet, mini egy helytelenül 
alkalmazóit gyógyszer, teljesen követke
zetes, ha ép úgy minta gyógyszeres el- 

! járásnál, a fizikai gyógymódnál is az 
állam mintegy biztonságot nyújt a gyó
gyulást keresőnek azáltal, hogy csak 

! általa kiképzetteket enged e pályán 
! működni.
' Még egyre akarok azonban reámutatni, 

ami az eddig mondottakkal szorosan
| összefügg. Ha az állam ily módon mint

egy garantálja a segédgyógyszemélyzet 
kiképzését, hogy azt a mit fürdős, mas
seur végez, azt helyesen csinálja, a kur
zuson arra is ki kell tanítani a személy
zetet, hogy csakis azl csinálja a mire 
tanítják, nem többet. Értve ezalatt, hogy 
szűnjék rneg az. a gyakran előforduló 
eset, hogy a fürdős, masseur doktorko- 

i dík, orvosi tanácsokat ad és a hiszékeny 
j betegei részben fölöslegesen ijeszti, ré- 
j szint — bár többnyire jóindulatulag — 

hibás íanácscsa! ellátja. A gyógysegéd- 
szernélyzeí helyes kiképzéséhez tehát az 
is tartozik, hogy fegyelmezettségre ok- 
iassék. Ne állítson föl gyógyjavalatokat, 
ne adjon a betegnek tanácsot, mert 
mindkettőhöz orvosi tudás kell. Végezze 
jól és pontosan azt a munkát, mire az 
államilag rendezett kurzuson oktatják. 
Ha ezt teszi, úgy tisztelt, becsült tagja lesz 
a társadalomnak és szép lelki megnyug
vást adhat minden egyesnek az a tudat, 
hogy osztozik azon nemes munkában, 
melynek célja a beteg embernek vissza
adni az egészséget, ép embernek pedig 
legnagyobb kincsét, az egészségét fen-
tartani.

Gyűléseink. — Fiirdösök. Eolyó évi 
augusztus 6-án (vasárnap) d. u. fél 5 óra
kor IV., Kossuth Lajos-utca 1, I. lépcső, 
I. em. nagy tagértekezletei tart. Tárgy: 
A gazdasági helyzet és a benyújtott 
memorandumunk sorsa. Legyen e gyű
lésen jelen minden fürdőalkalmazott, hogy 
egységes határozatot hozhassunk. — 
A főváros kórházainak alkalmazottai 
f. évi augusztus 6-án este 6 órakor, 
IV., Kossuth Lajos-utca 1, I. lépcső, I. em. 
nagy tagértekezletei tartanak. Tárgy: 
Gazdasági helyzetünk, a fizetésrende
zés és a benyújtott memorandumunk 
sorsának megbeszélése. Minden egész
ségügyi alkalmazott, aki szabad és saját 
sorsán segíteni akar, tartsa kötelességé
nek az értekezleten megjelenni. Az érte
kezleten a központ részéi ől Szabó József 
nemzetgyűlési képviselő vesz részt.

A tuberkulózisról és az 
ellene való védekezésről.

Irta: Dr. Mosonyi Albert, annavölgyi bányaorvos. 
(Folytatás,)

A háziállatok közül ugyanis a szarvas- 
marháknál ismeretes a gyöngykór nevű 
betegség, mely megjelenését és lefolyását 
tekintve sokban hasonlít az emberi gümö- 
kórhoz, Kiderült, hogy ennek okozója ugyan
olyan növénycsira, mint az emberi gümő- 
bacillus, amely csak lényegtelen vonásokban 
különbözik emettől. A tudósok még nem 
döntötték el véglegesen, hogy az emberi és 
marhagümöbaciliusban két rokonterinészetü, 
de lényegileg különböző féleséget keíl-e 
látnunk, vagy pedig mindkettő csak változa
tai egy és ugyanazon élősdinek, amely 
váljozatok csak az emberi vagy állati szerve
zet nyújtotta talaj külömbözőségében lelik 
magyarázatukat. Manapság ez utóbbi nézet 
felé hajiunk és azért a tuberkulózis elleni 
védekezésnek ki kell terjeszkednie a tej és 
hús vizsgálatára is amelyek főtápszereinket 
teszik és — ha gyöngykóros állattól származ
nak — gíimőkóros megbetegedésnek lehetnek 
az okozói. Gyöngykór esetében ugyanis az 
állat tőgyét igen gyakran apró csomócskák 
lepik el, amelyek kifekélyesedhetnek és 
ilyenkor a t ' rendszerint gümőbacillusokat 
tartalmaz. De a tőgy minden elváltozása 
nélkül is találtak gümőbaciilust gyöngykóros 
tehén tejében. Tudjuk, hogy minő fontos
sággal bir a tej mint tápszer.

Tudjuk, hogy a gyermek az első két élet
évben tulnyomólag — ha pedig nem kapott 
anyatejet — akkor szinte kizáróíag tehéntej
táplálékra van utalva. Ismeretes továbbá, hogy 
betegek és lábadozók átmenetileg szintén 
tulnyomólag tejtáplálékra szorulnak. Már 
most könnyű belátni, hogy épen a gyönge 
fejletlen gyermeki, vagy pedig a betegség 
áital kimerített szervezetek tudnak a legke- 
vésbbé ellentálni egy rájuk ható esetleges 
ártalomnak és hogy minő fontossággal bir 
tehát, hogy a táplálékul használt tej kór
okozó csirától föltétlenül mentes legyen. 
Ezért szabályul kell fölállítani, hogy csakis 
egészséges állatok tejét szabad emberi táp
lálékul fölhasználni, ahol pedig ez a bizonyos
ságunk nincs meg, tehát ismeretlen szár
mazású tejet czakis gondos felforralás után, 
mely legalább 5 percig tartott, szabad hasz
nálatba venni. Ugyanezen óvatosság ajánlatos 
a vaj tekintetében is, amelyben — bár rit
kábban — szintén találtak gümőbaciilust. 
Gyöngykóros állatok busa is csak az esetben 
használható, fel, ha azt szakértő vizsgáló 
élvezhetőnek mondja. Föl kell továbbá emlí
teni, hogy a tyúkoknál előforduló „fyn/r- 
tuberkitlózis“ nevű betegség ugyanilyen 
megítélés alá esik, mert ezt is az emberi 
tuberkulózis egy változatának kell tekintenünk 
és azért olyan baromfiállománnyal, melyben 
ez föllépett, minden elővigyázatra van szük
ségünk, minthogy alkalmilag az emberi 
egészségnek ártalma származhatik belőle.

Csodálatosak, mert többnyire rejtettek 
azon utak, melyek szerint a természet erői 
munkálnak és az ember, ki a természeti erők 
hatása aiatt áll, de útjaikat nem ismeri, 
„végzetről", „istencsapásról" sopánkodik, 
midőn ez erők munkája ellene fordul. Pedig 
ha ismerné amaz 'utakat, milyen könnyen 
és minő biztosan kerülhetne el sok bajt, 
amelyeket az együgyű ember a végzet elkerül
hetetlen csapásának hisz! Egy előbb teljesen 
egészséges nő tuberkulózisba esik. Az eset 
érthetetlen, mert hisz semmi sem mutatott 
nála lappangó fertözöttségre. De érthetővé 
tette a csodát kedvelt papagálya, melyet 
becézett, csókolgatott ,és melynek csőre alatt 
egy kifekélyesedett gümős daganatot találtak. 
Íme, a leleplezett végzet, melyet —ha egyszer 
a tényt ismerjük-minő könnyen lehet elhá
rítani ! Ismételjük, nem félni kell a tuberkuló- 
zis-bacillustól, kenem védekezni kell ellene! 
Védekezésünk pedig akkor lesz sikeres, ha 
lakásunk, táplálkozásunk, ruházkodásunk, 
szóval egész testi-lelki életünk tekintetében 
a leggondosabb tisztaságra törekszünk, ha 
egy pillanatra sem tévesztjük szem elől,
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amit a magyar közmondás oly páratlan rövid
séggel fejez k i: „Tisztaság egészség!“

"Álljon itt erre nézve még néhány útmutatás.
Napi munkánk, hivatásunk körében, -  akár 

üzletben, akár irodában, akár műhelyben — 
mindenféle látható és láthatatlan szenny száll 
és tapad ránk. Ezek lehetnek ártatlan 
természetűek, melyek csak a szemet sértik, 
de lehetnek ártalmasak, alkalmilag kórokozók 
is. így pl. gyermekek „körömfeketéjében", 
kik a padló szennyes porában kotorásznak, 
élő, irhát fertőzőképes tuberkulózis-bacillust 
lehetett kimutatni. Belátható, hogy az ilyen . 
testhez tapadó baciliusnak már csak egy : 
lépés kell, hogy a test belsejébe jusson és i 
hogy erre soha sincs kedvezőbb alkalom, 
mint ép evés közben. Ezért nem lehet eléggé í 
követésre ajánlani azt a keleti eredetű szokást, 
mit a zsidók ma is mint vallásos szabályt 
követnék, hogy minden étkezés elöti a kezek 
megmosandók. Ezzel az egyszerű eljárással, \ 
ha azt híven követjük, számtalan ártalmat 
fogunk magunktól távoltartani. Bizonyítja ezt : 
azon tapasztalat, melyet ez eljárással egyik 
budapesti nevelőintézetben tettek. Amióta ' 
ugyanis a bentlakó növendékeket kötelezték, 
hogy asztal előtt mindig kézmosást végezze- j 
nek, fertőző betegség az intézetben elő nem 
fordult, holott más hasonló fővárosi intézet
ben, amelyek ezen házirendet be nem vezették, ! 
a főváros időnkénti egészségi viszonyaihoz j 
képest számos ilyen megbetegedés észlelt etett. j 
Tehát sohase hanyagoljuk el ez egyszerű j 
szabályt, mellyel életünket hosszabbítjuk és [ 
neveljük rá erre gyermekeinket is zsenge | 
koruktól fogva, minthogy a kezek szennye- ! 
ződése épen ezeknél gyakori és esetleges j 
fertőzéssel szemben is ők bírnak a legkeve- I 
sebb ellentálió erővel.

Hogy minő szoros összefüggés ál! fenn j 
lakás és a benne lakók egészsége közt, azt ! 
bizonyítja már azon közismeretü tény is, I 
hogy vidéken, hol a terjeszkedés és a levegő ! 
szabadabb, sohasem oly nagy a gümőkóros i 
halálozás, mint városokban, hol a sötét, i 
nyirkos, sziik és levegőtlen lakások valóságos | 
melegágyai e betegségnek. De ha nem is j 
iehet mindenkinek tágas és kényelmes lakása, : 
mindenki gondoskodhatik arról, hogy lakása ; 
tiszta és jól szellőzött legyen, önmagunkat ' 
óvjuk, ha vigyázunk arra, hogy az utcán 
ránk tapadó por és szenny lakásunkat be ; 
ne piszkitsa. Csak gondoljuk el, mi minden í 
nem tapadhat lábbelieinken és akkor mi is 
követni fogjuk a keletieknek azon ősrégi 
szokását, hogy a házba lépve levetik saruikat, 
nehogy szőnyeges lakásaikat utcai por és 
mocsok szennyezhesse Az általános tisztaság
hoz tartozik, de mint a tuberkulózis elleni 
óvóeljárás is ajánlható a száj-garatürnek és I 
az orrnak rendes időközökben való kiöblítése. >

Tudjuk ugyanis, hogy a belélegzett levegő j 
az orrban és a garat felső részén való í 
áthaladása közben bizonyos tekintetben 
megszüretik, amennyiben a benne foglalt 
idegennemü alkatrészek az itt levő csilló- 
szálcsákon megtapadnak és a tüdőbejutástól 
visszatartatnak. A levegővei beszivott bacií- 
iusok is elsősorban itt akadnak fönn. Ezért 
tetemesen csökkenti a fertőzés eshetőségeit, 
ha az orr- és garatüreget tiszta párolt vízzel, 
vagy valamely gyönge fertőtlenítő-oldattal 
kétszer naponta kiöblögetjük és ezáltal az ! 
esetleg itt fennakadt és esetleg károssá vál- j 
ható bacillusokat kiküszöböljük.

A tuberkulózis elleni védekezés második 
alapelve szerint a gümőbacillus csak az erre 
való hajlamosság talaján idézhet elő tuber
kulózist. Ez a hajlamosság — mint már 
említettük — leginkább olyan egyéneknél 
nyilvánul: 1. kik legalább az egyik ágon 
gümőkóros szülőktől származnak. Ez a 
hajlamosság ilyen esetben néha már a test
alkatban is kifejezésre jut (tüdővészes 
testalkat). 2. Kiket valamely súlyos betegség 
(tüdőgyulladás, hagymáz) gyakori terhesség, 
vagy kedvezőtlen külső viszonyok kimentenek.
3. Kik valamely idült mérgezés folytán 
jutnak senyvedéses állapotba (idült ólom- és 
szeszmérgezés). 4. Némely alkati betegségben 
szenvedőknél (pl. cukorbetegek).

(Folytatása következik.)

Fürdősök
araióünnepélye.

Gyönyörű meleg, napos idő kedvezett 
a fiirdősök által f. évi július 2-án (vasár
nap) délután rendezett arató-ünnepély
nek. A rendezőség fáradtságot nem is
merő buzgalmából úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg várakozáson felüli sikerrel 
zárult be az ünnepély, mely a hajnali 
órákban ért végett. A vendégek soraiban 
láthattuk Bánlaky vezérigazgatói, dr. 
Szegő Gyula igazgatót és fővárosi für
dőink számos vezető egyéniségeit, kik a 
munkásság ezen hazafias jellegben meg
nyilvánuló ünnepélyén a legmelegebb 
otthonosságban szórakoztak el. Ha a 
munkásággal a vezető körökben minden 
téren ily meleg együttérzés fog kifejlődni, ' 
mint a minőt ez ünnepélyen tapasztaltunk, 
hisszük, hogy sok súrlódásnak, kellemet
lenségnek tudnánk a jövőben elejét venni. 
A jövőre való tekintettel e megértést a i 
nyugodt munkálkodás érdekében még 
jobban ki kell mélyíteni, hogy azt a nem- ( 
zet hasznára értékesíthessük. A követ
kező felüifizeiések érkeztek b e :

Rudasfürdő vendégek 3380 kor., Vitkovits János 
1000 kor., Bánlaky vezérigazgató, dr. Sas Rudas
fürdő igazgatója 300— 500 kor., dr. Szegő Gyula 
Hungária fürdő igazgatója 300 kor., Kálvinién viz- 
gyógyiniézet, Kucskay tanácsos. Kajári István, Khon 
Mihály, dr. Schöller Károly, Krászonyoíostis Mihály, 
dr. Kuné János, dr. Suncska V., dr. I.ánczy Gyula, 
Széchényi fürdő alk., N- N„ tiarkner Alajos, iíju 
Bauer József, Juhász István 200—200 kor., Her- 
menczki Ferenc 170 kor., Dreksler, Zelenka István 
150 -150 kor., Kneiszer Pétéi, dr. Molnár, Peredy 
Balázsné, Gyurizs Anna, özv. Pruháné, Feif, h'auer i 
Károly, Nagy Gergely, ifj. fi. P., Keszler Ferenc, i 
Gárdonyi Viktor, Kleics N., Regula, dr. Müller 1, 
dr. Vágó Illés, Jecskó Annus, Fodor Ferenc, Takács 
Sándor, Fényes László, Csizmarek L., Morsány, 
Vollmann Ferenc, Fazekas János, Kohn Mihályné, 
Udvardi O., F. P., Kurcz 1, Brückner, Kocsis Kér., 
Kövecses Gy., Koncsek Mariska, Fazekas Mihály 
100—100 kor., Fodorék 60 kor., Névtelen Tündér
lak 70 kor., Vékony, Rácz, Kátai Ferenc, Ritten- 
héber, Simon Lajos, Meterszky Karoly, Polák S., 
Kardos Artúr, N. N. kisasszony, Kurlaterné 60 — 60 
kor.. Szele József, Szieben j rzsef, Sarlav János, 
N. N., Kövessi honira, Gersli Mór, Auíh Antal, i 
Jelinek, Kulin József, Brosnyánysziüné, Billikné, J 
Gotfsciilick H. 50—50 kor., Szabó, Körüli fürdő ig. j 
Bovi Istvánná, Réder N., Asztalos János, Bleha i 
György, Fazekas Miklósné, Vadász jánosné, Czir- 
fusz Anialné, Pajoff Lukácsné, Groszné, Tóih M., i 
Deák Mária 40—40 kor., Horváth, Csorba, Hunyadi 
Ferenc, Szantics, Kelemen, N. N, 20—20 korona, ) 
Farkas, Hatala, Bujdosó Mihály, Holec József, Nagy ; 
Miksa, Mosch Adél, Scl.mitz Pál 10—10 korona, j

A felülfizetőknek adományozásukért, a 
rendezőségnek fáradhatatlan munkálko
dásukért mond a vezetőség ezúton hálás 
köszönetét.

HÍREK.
.4 la n to s  v é g e .

Foszlott szalmazsákon, fekszik az ősz lantos; 
Lantját rég' letette, nem zeng róla dal most. 
Orcája mint a h ó ; tekintete bágyadt.
Nincs aki ápolná, vetne neki ágyat.

Kandalója hideg . . . csak szivének lángja, 
Lobban néha, mint egy kiahtvó fáklya.
Égi láng ez, melytől dermedt szive hévül,
Élte alkonyára magasztos fény derül.

Újra lobban a láng . . .  A lantos széllekint, 
Lantjáért nyúl, s a lant mint régen zeng megint. 
Végig remeg ujja reszkető szálain,
S lelke magasba száll a dalnak szárnyain . . .

Kint a fagyos éjben éjfélt kong az óra.
Hamvad a szív lángja, lobban utolsója; 
Végvilagol vet még — talán bucsuzásul -  
Kihűli kézből a tant örökre aláhull.

Dinyér István.

Köszönetnyilvánítás. Alulírott ezúton 
mondok hálás köszönetét mindazon em
bertársaimnak, kik boldogult nőm elhuny
téval részvételükkel fájdalmam enyhítet
ték.

Budapest, 1922. junius 30.
Pelván István.

Legjobb és legbiztosabb tőkebefek
tetés az „Otthon" részvény jegyzése ! 

Jegyezz mielőbb részvényt!

A sajtó.
Gazdasági mozgalmunkban egyik leg

erősebb támaszunk és szószólónk a mi 
havonként hűségesen megjelenő kis szak
lapunk. Mindazon mérhetetlen panaszt 
és igazságtalanságot, vádat és meg- 
gyanusitásl, melyet minden oldalról az 
egészségügyi alkalmazottakra fognak 
alaptalanul a mi kis lapunk bátran és 
rendületlenül utasítót! vissza.

A mi gazdasági nyomorúságunkat és 
bennünket ért sérelmeket mindenkor 
bátran, habozás nélkül irta meg, még 
ha az másoknak nem tetszésével is ta
lálkozott. Mindenkitől elhagyva, súlyos 
helyzetünkben csak ez az egy fegyver
társunk van a küzdelemben. És mert ezt 
tudjuk és érezzük, mindennél drágább 
kincsünknek tekintsük e fegyvertársunkat. 
Vele élni, vagy nélküle elbukni a harc
ban, legyen jelszavunk.

A mérhetetlen drágaság, mely minden
kit elnyeléssel fenyeget, a mi lapunkat 
sem kímélte meg. Minden hónapban 
emelkednek a lap előállítási költségei és 
mi küzdünk, hogy a terhektől mentesít
sük az előfizetőinket.

Még ma is az a szándékunk. Azonban 
a sajtóalapunkat biztosítani keli, még 
mielőtt az összeroppanás bekövetkez
hetnék. Nem óhajtunk áldozatot a nélkül, 
hogy ellenszolgáltatást ne adnánk érte.

A sajtó alapunk megerősítése céijából 
folyó évi augusztus 27-én (vasárnap) 
d. u. La A órai kezdetiéi sajfóünnepélyt 
rendezünk Dudán, a Marcibányi-téren, 
a Régi Lövölde nagy kerthelyiségében

és termeiben.
Lesz ott tekeverseny, világposía, pol

gári házasság, tánc és sok minden tár
sasjáték. Külön meghívói is bocsájiunk ki. 
A fő szempont a sajfóünnepely rende
zésével, hogy a velünk érzőknek, azon
ban szakmánkon kívül állóknak is ellen
szolgáltatás mellett módot nyújtsunk, 
hogy sajtóalapunkat bármily csekély ado
mányukkal is erősebbé lehessük. Agitál
junk ismerőseink körében a siker érde
kében.

Tagjaink figyelmébe. Szövetségünk 
varrott, magasszáru, egész bőrcipőt 
(amerikai gyártmányt), szövetet, vász
nat sfb. szerzett be mérsékelt áron a 
tagok részére. A kik igényt tartanak a 
szövetségben megtekinthetik minden 
időben.

Halálozás. Tóth Mihályt, fürdős-szak- 
osztályunk volt ü. v elnökét, nejének 
elhunytéval mély gyász érte. Boldog 
házaséletének 16-ik évében, rövid öt 
napi szenvedés után ötven éves korában 
hunyt el a megboldogult. Férjén kívül 
két kis árvát hagyott hátra, temetése 
f. évi julius 20-án volt a Kerepesi-uti 
halottas házból. Szövetségünk minden 
tagja osztozik a férj és árvák mélységes 
gyászában.

Szerkesztői üzenet.
Samukn. Kívánságának eleget teszünk. Jövő 

számunkban közöljük azok neveit, kik a lapunkra 
előfizetnek. — D. I. Sopron Köszönjük a lap ré
szére küldölt dolgokat. Közölni fogjuk. — Dr. B. Gy. 
Ezúton mondunk a szakcikkért köszönetét. Kérjük 
a jövőben is ezirányu pártfogását. — Névtelen. 
Bár teljesen az igazságnak megfelelő dolgot irt, 
nem közölhetjük aláírás hiányában. Szerkesztő
ségünknek ismerni kell az iró nevét. — Többeknek, 
akik a szövetség titkárságához adományokat juttat
tak, adományukat a lövő számunkban nyugtázzuk.
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