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Egészségügyi Alkalmazottak Lapja

A betegópolók, ápolónők, oki. bábák, fiirdősök, m asszőrök, vizgyógykezelők, pedikiirözok, úszó
m esterek stb. fertőtlenítők, tem etkezési alkalm azottak, kórházi segédm unkások és rokonszakm ával
foglalkozók hivatalos szaklapja.
A Szövetség hivatalos órái: reggel 9-től 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. Díjtalanul közvetít intézetek,
klinikák, kórházak, szanatórium ok és m agánosok részére képzett szem élyzetet helyben és vidéken.
Megjelenik minden hó 1-én.
S zerkesztőség és kindófcivaialB udapest, VII.,
PohánY-utcn 74, I. 1ó. - Hirdetések felvétel
nek a legjutányosabb árban — Kéziratok
vissza nem adatnak. — Telefon: József 122—24.

S zerk esziő :
Dr. RA|NAI BÉLA
orvoseinök.
Felelős szerk esztő :
SZIEBEN F. JÓZSEF.

Az egészségügyi alkalm azottak
g azd a sá g i helyzete.
Ha a különböző szakmák kereseti viszonyait
végig tekintjük, legyen vas-, fa- vagy bármely
ipari foglalkozás, látjuk azt. hogy az egy szakmá
hoz tartozó ipari munkások bére. bármely vállal
kozónál is vannak alkalmazva, egységesen vannak
megállapítva. Sainos azonban nem így van ez
az egészségügyi alkalmazottaknál. Ahánx gazda,
csaknem annyiféle módon látjuk az egészségügyi
alkalmazottak béréi megállapítva, ha ugyan a mai
szomorú gazdasági viszonyok mellett bérnek mond
hatjuk azt az. összeget, melyet havonta egy-egy
szakmánkbeli élvez.
Hogy fenti állításaimat szemléltetően és ért
hetőbben megvilágítsam, annak néhány egészségügyi
intézetünkben ma fennálló havi bér feltüntetésé
vel óhajtok eleget tenni.
közrendészeti (katonai kórházak) intézeteinket
veszem elsősorban, hói ma — minden más egész
ségügyi intézetnél, ha a inai viszonyoknak még
mindig alatta álló fizetést élveznek is, mégis a többi
intézményeinktől eltérően — a legm agasabb a
díjazás, egy polgári alkalmazottnak a havi díja
zása lakást, élelmezést és egyéb pótlékot számítva,
meghaladja a 14— 16000 koronát. Készpénzben
havonta kézhez kap 5—6000 koronát Az állami
klinikákon készpénzben havonta kap egy ideiglenes
alkalmazott 1500—2000 koronát. A fővárosi köz
kórházakban egy alkalmazott havi díjazása 700—
1100 korona. Szanatóriumainkban, ha az ápolónői
kart veszem, úgy a mai viszonyok melleit igazán
elszomorító, hogy egy ápolónőnek havi 200. mond
ketíőszáz koronát fizessenek. Bár meg vagyunk
győződve arról, hogy minden betegnek naponta
felszámítják 5 600 koronával az ápolónői díjazást.
Azonban nem csak a kórházainkban vannak
ilyen lehetetlen díjazások. A fürdő szakmában
ugyanilyen állapotok állanak fenn. Vannak fürdők
és vizgyógyintézetek, hol a fiirdőszemélyzetnek
havi fixum címén 2—300 koronát fizetnek, vannak
olyanok ahol semmit és vannak fürdők, hol a für
d ő i személyzettől azért, mert hozzájárul a fürdő
hírnevének és részvényeseinek gazdagodásához,
a becsületesen megdolgozott keresetéből, a keze’ési dijakból vendégenként, akár kezelte, akár nem,
még neki kell a fürdő pénztárába bizonyos száza
lékot beszolgáltatni.

Előfizetési á r :
Egész é v r e .................... , . .
Eél é v r e .....................................
Negyed é v r e ..............................
Egyes szám .......................... • .

200 korona
Í00
50
20

Ahány fürdő csaknem annyiféleképen van a
kiszolgálási dij is megszabva. És kérdezzük, miért
van ez így? Nem egyformán szolgál rá a beteg
emberiség a lelkiismeretes, odaadó kezelésre vagy
ápolásra? Tehetünk különbséget beteg és beteg
közölt ? Mi úgy érezzük, hogy nem. És ha mégis
volna, vagy ha van, ez semmi eseire sem az alkal
mazottak számlájára könyvelhető. A keresztén yszocialista igazság parancsolja, hogy m indenki
nek m eg kell adni az ői megilielö béri, am elyből
tisztességesen és becsületesen, gondlaianul ludion
élni. Békességet és megnyugvást kell az emberek
leikébe belevinni, hogy szolgálatuknak, a követel
ményeknek híven tudjanak elegei tenni, ne legye
nek kénytelenek mellékíövedelemekre utalva lenni.
Ezt pedig csak a fizetések becsületes, igazságos
rendezésével érhetjük el.
Rendet keli egyszer már teremteni az egész
ségügyi szakma terén is, mely minden szakmánál
fontosabb. Állami és közérdek, hogy a társadalom
beteg emberisége szakképzett személyzet gondja
ira legyen bízva. Azért nem szűnünk meg újra
felhívni a népjóléti miniszteri, valamint az összes
illetékes tényezőket, hogy a fiirdősök és beteg
ápolók alkalmazását sürgősen a képesiféshez kös
sék. Csakis arra rátermettek és erkölcsileg meg
bízhatók gyakorolhassák e hivatási.
A népjóléti miniszternek, mint az egészségügy
legfőbb őrének, keresztény erkölcsi kötelessége a
közegészségügynek sürgős és gyökeres rendezése.
E kérdés rendezésére ígéretet tett és hisszük, hogy
ezen ígéretét végre az összes egészségügyi alkal
mazottak teljes megnyugvására ieljesiien is fogja.
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társadalom összes erőit magában foglaló, együttes
munka képes uj, egészséges gazdasági rendszert fel
építeni.

A II. nemzetközi konferencián ismertette: Serrarens József,
a Keresziény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének
főtitkára

II. Társodalonicjazdasági reformok.

Harmadik közlemény.

Minthogy az első, elvi részben már beigazolást
nyert, hogy a közgazdaság terén a különböző társadalmi
és gazdasági tényezők szoros együttműködése szükséges,
azért a társadalmi és gazdasági fejlődésnek mai állapota
követeli, hogy a termelés a megjelölt irányban — még
pedig a munkaadóknak és a munkásoknak, mint a
termelésben résztvevő érdekcsoportok képviselőinek
kölcsönös együttműködése alapján — szabályoztassék.
A termelésnél a természet a passziv tényező,
amelyet a munka mint aktív tényező kelt életre.
A töke termelési eszköz, természetből és munká
ból keletkezett és a termelés folyamatában a m unkás
nak alá van rendelve. Nem az a fontos, hogy a tőkét
pénz alakjában, vagy mint termelő eszközt itéljük-e
meg. A munka a tulajdonképeni életet adó elem.
Gyárak, gépek, szerszámok s egyebek segítségével
hozza létre a munka a különféle hasznos gazdasági
cikkekeket a természet javaiból. így a termelés ezen
tényezőinek együttműködése már természetszerűleg
szükségesnek mutatkozik. A termelésben résztvevő
egyének három csoportba tartoznak.
Ezek: a termelőeszköz (természeti javak, gyárak,
pénz, slb.) birtokosai, az egyes vállalatok vezetői és
a munkások. A vállalatok vezetőinek szerepe tulajdon
képen nem egyéb, mint szellemi munka.
Elméletileg lehetne tehát olyforma osztályozást
létesíteni, melynek értelmében az egyik oldalon a tőkét
nyújtók — a másik oldalon pedig a vállalkozásvezetők
(munkaadók) és munkások állanának, azután egy
módot kellene találni, amely szerint a munkaadók és
a munkások a tökét a vállalkozás céljaira felhasznál
nák. Ez a megoldás bár első pillanatra könnyűnek
látszik, nem tekinthető biztosnak és a inai viszonyok
a történelmi fejlődés következtében máskép alakultak.
A vállalatvezetők, eredetileg egyúttal tőkések is
voltak és nagyobbrészt most is azok. Érdekeik tehát
oly szoros összefüggésben állanak a tőkések érdekeivel,
hogy valósággal a tőke képviselőinek kell őket tekin
tenünk.

A munka nemcsak eszköz, hanem igazi és feltét
lenül szükséges tényezője az életnek.
Tehát annak, aki munkát szolgáltat, joga van azt
kívánni, hogy a munkafeltételek öt ne károsítsák meg
emberi méltóságában, erkölcseiben, sem pedig erejében
vagy egészségében, de még inkább azt, hogy egyéni
ségének szabad és teljes kibontakozását, valamint Isten,
családja, s az emberiség ■iránti kötelességének teljesí
tését a legmesszebbmenő mértékig lehetővé tegyék.
A keresztény alapelvek azt kívánják, hogy a tár
sadalom egyesítse minden erejét az összemberiség
szolgálatában.
A termelés, a kereskedelem és a forgalom célja,
az emberiség valódi érdekeinek kielégítése, röviden : A
világ szükségleteinek fedezése. A mai termelőmunkának
más az iránya. Csupán a nyereséget tartva szem előtt,
nem kérdezi, hogy a társadalomnak milyen javakra
van szüksége, hanem csupán arra kiváncsi, hogy mi
hozhat legtöbb nyereséget. Ezért aztán olyan szükség
leteket is teremt mesterségesen, melyek tulajdonképen
nem léteznek, mint pl. a nagyszámú haszontalan divat
cikk, művészieden és Ízléstelen diszitmények, minden
nemű, szükségtelenül drága és gyakran minden szépséget
nélkülöző tárgyak, a ponyvairodalom termékei, — a sajtó
egy része stb. — mindezek világosan igazolják állí
tásunkat.
Még ma is, mikor milliók éheznek minden ország
ban, sőt minden városban temérdek olyan áru készül,
amelyek az emberiség valódi szükségletével ellentétben
állanak. Mi tehát azt követeljük, hogy a gazdasági élet
az emberek tényleges szükségleteinek kielégítése mellett
az emberiség minden osztályának gazdasági és erkölcsi
előmenetelét előmozdító, helyes irányba tereitessék.
Ilyenformán az emberek munkája nem csupán a nye
reségvágyai, de az ennél magasabb célt is fogja szolgálni.
Akkor majd el fogja végezni azt a feladatot, melyet az
Isten parancsa és az emberi természet irt elő számára.
Szükséges továbbá, hogy az ilyen törekvés kere
tében kifejtett termelőmunka a benne résztvevők min
degyike számára biztosítsa az őt megillető és méltányos
részesedést, a világi javakat illetőleg. A gazdasági élet
nek ilyen, igazán keresztény szellemben való újjá
szervezése csupán a társadalmi közösség szellemétől
áthatott, együttes munkától várható,, amelyben úgy az
egyesek, mint az összes osztályok, az összes nemzetek
vesznek részt.
A gazdasági élet jelenlegi stádiumában a világ
összes népei egymásra vannak utalva; ők az emberiség
nagy családjának részesei. S csupán most a háború
alatt és azután érzik igazán, hogy gazdaságilag meny
nyire szükségük van egymásra.
Az egészséges világgazdaság alapja a társadalom
minden részének együttműködése. Isten azt a munkát,
melyet minden egyes alkotórész számára kiszabott,
tulajdonképen szintén az összesség szolgálatára rendelte
az együttműködés keretében.
A társadalmi és gazdasági osztályoknak is szük
ségük van egymásra. Az osztályharc ép oly végzetes
a társadalomra nézve, mint a háború. Csupán
a gazdasági közcél megvalósítására irányuló és a

A. Gazdasági rendszer.

Dr. S a s s István meghalt.
A Rudas-fiirdő érdemes igazgatója, dr. Sass István
60 éves korában szivszélbüdés következtében elhunyt.
Temetése f. évi január 2ö-án, d. u. 4 órakor volt a
Köztemető-uti halottas h ,1.61. A temetésen a gyászoló
családon kivtil a székesfőváros valamint a fővárosi
fürdők igazgatói és tisztviselői is nagy számban jelentek
meg. Nagy számban jelentek meg a Rudasfürdő alkal
mazottai is, hogy kegyeletüket és hálájukat leróják volt
igazgatójukkal szemben, ki 28 éves igazgatói működése
alatt az alkalmazottakkal atyai jóindulattal bánt.
Midőn az alkalmazottak szeretett igazgatójuktól a
a Mindenható rendeltetése folytán megváltak, a magunk
részéről kívánjuk, hogy a helyébe lépő uj igazgatóban
az alkalmazottak még fokozottabban találhassák meg
azt a szeretetet, mit a keresztény tan parancsol. Soha
ne lásson az alkalmazottakban alantast, csak embertár
sat. Ha az uj igazgatót a felebaráti szeretet fogja áthatni,
hisszük, hogy oéke és áldásos munka lehet a jutalma.
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K épesítésünk ügye.
A fürdős szakmában mérhetetlen sok orvo
solni valót találunk. Ha szétnézünk magunk között
és vizsgálat tárgyává tesszük inai helyzetünket,
azt tapasztaljuk, hogy mi fürdősök más szakma
munkásainál minden tekintetben messze elmarad
tunk. Hogy a szakmánkban ezen visszás helyzet
állott be, ezt annak kell betudni, hogy egy nagy
betegségben szenvedünk. E betegség jelensége
abban ütközik ki, hogy egynéhány lelkes, ügybuzgó
ember kivételével, mindenki azt várja, hogy a ba
jok önmaguktól vagy e kevesek munkájától nyer
jenek kielégítő elintézést. A nagy összesség várja,
hogy a manna a kevesek megfeszített munkája
órán az ölükbe fog hullani.
Hiányzik belőlünk a szervezettségben rejlő ön
tudat, mely ezen egy mondatban nyer kifejezést:
mind egyért és eg y mindért.
A legfájóbb sebünk a képesítésünk ügye. Minden
fürdős testvérem leghőbb óhaja, hogy a szakmánk
képesítéshez legyen kötve, azonban hogy ezért
bármily áldozatot is hozna az ügy érdekében, arra
nem kapható. Pedig az a munkásság, amelynek a
jó vezérkara meg van, de a sorkaionái gerincte
lenek, fegyelmezetlenek, nem tudnak sok ered
ményt biztosítani 1
A népjóléti miniszter Ígéretét bírjuk, hogy a
nemzetgyűlés elé viszi a., fürdősök és betecjápolók
képesítésének ügyét és mi bízunk a szavában.
Azonban ha ez bekövetkezik, úgy e kérdés ren
dezésének nem szabad készületlenül találni ben
nünket. Foglalkoznunk kell e kérdéssel minél több
ször. Már most is véleményt mondhatunk, hogy
miképpen véljük a képesítés kérdését megoldani.
Közegészségügyi és szociális szempontokat
figyelembe véve, kell az ügyet fontos bírálat tár
gyává tenni, hogy mindkét szempontból egy egy
séges és egészséges tervezel lásson napvilágot.
Ezen kérdések megvitatására hivatott a szerveze
tünk Es mert általános gazdasági jelentőségű kér
dést is jelent minden fürdősre és fürdősnőre, egy
ségesen kel! ez ügy érdekében is állást foglalni.
Ezt pedig csak úgy élhetjük el, ha minden kar
társ és kartársnő a szervezetben tömörüi.
Décsi lános, fürdős.

Világító fáklyánk legyen
a zászlónk.
Egy eszmét, mely nem uj, mely régen él minden
egészségügyi alkalmazott lelkében, szövetségünk zászló
jának megszerzésének eszméjét elevenítette fel lelkűnk
ben Bell Vilma kartársnő lapunk múlt számában. Hogy
mit jelent a zászló? Hitet, reményt minden egészségügyi alkalmazottban, ahhoz a munkához, melyet el kell
végeznünk, hogy egy szebb, boldogabb időt érhessünk
cl. Ha a zászlóra melyre felesküdtünk, feltekintünk,
újabb erőt merítünk a küzdelemhez és bizalmat lel
kűnkbe, hogy igazságaink győzelmet aratnak.
Szövetségünk legutóbb tartott választmányi ülésén
beható tárgyalás alapját képezte a zászló-ügy. Szieben
József főtitkár indítványozta, hogy a zászlót még a kora
őszre megszerezhessük, felhívást bocsájtunk ki, mely
ben minden tagot kérünk, hogy a nevének megörökítése
céljából váltsa meg előre a zászlószöget. Egy zászlő-
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I szög megváltásának legkisebb ökszege 200 korona,
i Akinek anyagi ereje megengedi, ezen emlifett összegnél
magasabban is megválthatja. A választmány az indit! ványt magáévá tette és megbízta a vezetőséget, hogy
! tegye meg az előkészítő munkálatokat.
Kedves testvéreim az eszme szép és nemes. Azon
ban eszme marad, ha nem tesszük magunkévá és nem
törekszünk annak megvalósítására. Legyünk apostolai
a zászló-ügyünknek, váltsuk meg előre a szöget, mely
örökös emléke marad ügybuzgalmunknak és világitó
fáklyaként fog az utánunk jövőknek szolgálni, hogy
miként kell munkálkodni, ha eredményt akarunk elérni.
Elődeink nem hagytak részünkre célirányos utat. Nekünk
i nem szabad ugyanabba a hibába esnünk. Amit meglévő
erőnkből meg tudunk teremteni, ne mulasszuk el. Legyen
szövetségünknek minden egyes tagja egy-egy lobogó
láng, mely világit és ébren tartja i kitűzött célt. Agi
táljunk amerre megfordulunk!

Hírek.
A szövetség választmányi ülése. A szövetség f.
évi január 18-án tartotta meg rendes havi ülését.
Dr. Krizs Árpád elnök nyitotta meg az ülést, beszámolt
egyben megbízásának eredményéről, mit a választmány
tudomásul vett. A jegyzőkönyv felolvasásától a választ
mány a jövő ülésig elállt. Szele József pénztáros ter
jesztette elő a pénztári jelentést, mit a választmány
tudomásul vett. Szieben József főtitkár beszámolt a
művész-estély eredményéről, ezután a szövetség admi
nisztrációs kiadásainak fedezésére indítványozza, hogy
a tagdíj emeléstől álljon el a szövetség, ezzel szemben
átmeneti segély bélyegeket adjon ki, mely nem jelent
nagyobb megterheltetést a tagokra. A szövetség választ
mánya olyképen határozott, hogy megvárja a szak
osztályok döntését és a mennyiben az indítványt ma
gukévá teszik, úgy a főtitkárt megbízzák a bélyegek
beszerzésével. A főtitkár jelentette, hogy a szakszerve
zeti központ propaganda-hónapot óhajt rendezni, szak
mák szerint külön és közösen is, melynek célja a keresztényszocialisía szakszervezeti mozgalom ismertetése,
mélyítése és tagok gyűjtése. E mozgalomba az egészségügyieket is beakarják kapcsolni. A választmány örömmel
vette tudomásul megmozdulását a központnak egyben
megbízta a főtitkárt, hogy a központi vezetőséget kérje
meg, hasson oda az illetékes helyeken, hogy a fürdők
és a kórházak belterületén engedélyezzék ilyen fel
világosító előadások megtartását. Majd a felvetett
zászlószerzésre tett javaslatot, mit a választmány ma
gáévá tett. Több tárgy nem lévén elnök az ülést
bezárta.
A Fürdősök szakosztálya f. évi január 10-én tar
totta meg rendes havi választmányi ülését, melyet Nagy
Pál ügyv. elnök vezetett be. Elnök megnyitója után
Kocsis Károly jegyző felolvasta a jegyzőkönyvet, melyet
: némi módosítással a választmány tudomásul vett. Vollj mann Ferenc pénztáros terjesztette elő a pénztári jelentést,
mit a választmány tudomásul vett. Nagy Pál elnök je
lenti, hogy a Budai Fürdősök Betegsegélyző és Temet
kezési Egyletének vezetősége megkereste a szakosztálynak
vezetőségét azon célból, hogy lehetséges volna-e a két
egyesületnek az egybeolvadása. A kérdést a választmány
megfontolás tárgyává tette, majd olyképen határozott,
hogy átiratban keresik meg a betegsegélyző egylet veze
tőségét, melyben kérni fogják annak körülírását, miképea
gondolják a csatlakozás megoldását. Egyben egy szükebb
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Andrásné, Harfner Alajos 130 kor., Kövecses György 140 kor.,
körű bizottságnak a kiküldését kérik, mely a szakosztály
Otnszky Ferenc 130 kor., Kubicza Anna, Kozma Jolán, Tóth
által kiküldött bizottsággal a részletkérdéseket meg
Sándor, Weisz Éva, Puskás Rózsi, l.a.ky Eszter, Makoy Endréné,
tárgyalhassa és a tárgyalás eredményéről a választ
Gufliebcr Vilmosné, Fuchs Antal, Szép Gizella, Mosonyi Albert
dr., Nagy Dezső dr., Kiss Angelln. Balázs Istvánná, Nagy Pál,
mányainak beszámolhasson. Ezután elnök jelenti,
Görög Ferenc 120 kor., Zajecz Etel, Kfekovits Gizella, Óulyás
hogy több oldalról az az óhaj merült fel, hogy a ke
János, Cseszneky Anna, Török Lajosné, Görcsös Etel, Gvurics
zelési dijak újabb rendezése ügyében tegyen a vezető
Anna 100 kor.. Vasas F. 60 kor., N. N. 70 kor., Botos N., Gábor
ség lépéseket. Megemlíti, hogy a legutóbbi memoran
Ágnes, Andrássy Ferencné, Kosich István, Tizedes János,. Kövér
Gusztáv 60 kor., Hirscli dr., Mógli Józseiné, Válfy Ferenc 50
dumban kérelmünk úgy volt beállítva, ha a fürdők a
kor., Harsányi Böske, Semser N. 30 kor. és N. N. 20 korona.
fürdőárakat emelnék,‘ ugyanolyan százalékarányban
A szövetség vezetősége ezúton mond hálás köszönetét
emeltessék a kezelési és kiszolgálási dij is. Ezen ké
mindazoknak, kik bármely tekiníelben is hozzájárultak
relme a szakosztálynak a fürdők egy részénél meg
hallgatásra is talált, felteszi a kérdést indokoltnak tartja-e i az estélyünk sikeréhez.
a választmány egy újabb mozgalom megindítását. Több
Adományok. A sailóalapra a következőktől érkezeti be
adomány: Rissányi József 500 korona, Kármán Péterné 250
választmányi'tag hozzászólása után a választmány úgy
korona,
Hallgató Gyula 200 korona, Volimann Ferenc 160 korona,
határozott, hogy a vezetőséget megbízta, tegyen lépé
Csáki Mádonné 104 korona, Péler Jószsef 100 korona. Szele
seket azon fürdők igazgatóságainál, hogy akik a fentneveJózsef 40 korona, Makkay Anialné 20 korona, Horváth István
zett kérelmünket nem méltányolták, a nehéz megélhetést
és Franciska 16—16 korona. — Az „Otthon" alap ra: Kármán
Péterné 500 korona, Kubicza Anna 400 korona, dr. Daikovich
tekintetbe véve, tegyenek eieget az alkalmazottak ezen
Istvánné 300 korona, Bakó Teréz, Kapuvári közkórház 200 kor.,
jogos kívánalmaiknak. Volimann Ferenc pénztáros je
özv. Vicsorek Károlyné 116 kor.. N. N. 106 kor., Sombor Ignácné,
lenti, hogy a „Törekvő" asztaltársaság házi perselyéből
Császár Gyuláné, Sándor Jánosné és Szíirnák Júlia 100—100 kor..
általa ezer koronát adományozott a fürdős szakosztály
Kozák Júlia 60 kor., Podgorelecz Katá in 30 kor.. Herlorf Frida
20 korona. — „Otthon" részvényt jegyeztek : Válfy Ferenc és
nak. A választmány hálás köszönetét fejezte ki az ado
neie (70) 2100 kor.-t, özv. Vicsorek Károlyné (33) 990 koronát,
mányozásért. Több kisebb ügy elintézése után az ülés
Hertl Róza (10) 300 koronát, Horváth István (5) 150 koronát. —
véget ért.
Zászló alapra adom ányoztak: Virág Julin II. 1000 koronát.
Karvalics Eleonóra, Szieben József, Cz. Gy. 500 koronát, Czirják
Szövetségink választmányi ülése. F. évi február
Margit, Marics Júlia 20O koronái. Tizedes Mária 176 koronát.
hó 8-án (csütörtökön) este 7 órakor tartja szövetségünk
Szögmegváltás címén Görög Ferenc, Göbölös Jánosné, Somogyi
rendes választmányi ülését, melyre kérjük a választ
Anna 500 koronát fizettek be. — Beiegápolók egyesületének ':
mányi tagokat a tárgy fontosságára való tekintettel pon
Kármán Péterné 250 kor.-t, Horváth Imréné, Császár Gyuláné 100
koronái, Kozák Júlia 60 koronát, Tóth Eszter 46 koronái. —
tosan és teljes számban megjelenni. Külön meghívókat
Fiirdősök egyesületének : Ádám Mátyás és Bódi Miklós 200
nem küldünk.
A vezetőség.
koronát. A beküldött adományokat ezúton köszönettel nyugtázza
Művész-estélyünk. A szövetségünk által f. évi
a vezetőség.
január 13-án a Gellért-fürdő nagy halijában tartott
Figyelmeztetés. Szövetségünk művészestélyét meg
művészestély minden igényt kielégítő sikerrei járt.
előző agitáció alkalmával Gál Sándor ápoló különböző
A nagy műsort Lenhardt ur irredenta dalai nyitották
kórházakban, mint szövetségünk titkára mutatkozott
meg, melyet a hallgatóság nagy tetszése kisért.
be, melyről vezetőségünk később értesült. Gál Sándor
Dr. Benárd Ágost v. népjóléti minister mondott ünnepi
a titkári címet jogtalanul bitorolta és többeket téve
beszédet, melynek minden szava a hallgatóság lelkét . désbe ejtett. Kérjük i. tagtársainkat és tagtársnőinket,
járta át. A beszédet hosszantartó taps és tetszés
ha nevezett hollétéről tudomással bírnak, szíveskedjenek
nyilvánítás követte, horéntkné hranasovits Vali énekesnő j azt a szövetségünk vezetőségével tudatni, hogy vele ezen
megnyerő, meleg hangon előadott több énekszáma pá
ügyet tisztázzuk. Valamint Gál Sándort is figyelmeztet
ratlan sikert aratott, kit a közönség még soká elhallga- j jük, ’-ogy saját érdekében haladéktalanul jelentkezzék
tott volna. Ajtai Nagy Berta művésznő „Magyar Miszövetségünk irodájában.
atyánkjá“-val és Gellei Gabriella művésznő magán- ;
Elveszett. A szövetségünk által f. évi január 13.
számával váltották ki a hallgatóság nagy tetszését. í rendezett művész-estélyen elveszelt egy mosómedve
Kovács Bözsi művésznő humoros párjelenetével mind
prém. Szövetségünk kéri a megtalálóját, hogy ezt a
végig kacagtatta a hallgatóságot. Losonci józsefné egy
titkárságunknál VIL, Dohány-utca 74, I. em. 16. sz. a.
hármas jeleneiben tüntette ki magát. Külön ke!! ki- ] leadni szíveskedjék, melyért illő jutalomban részesül.
emelnünk Bécsi Mancikát, ki tiz éves korával már is 1
művészi tehetséget rejteget magában és monológjával,
Kiadótulajdonos: Szieben F. József.
melyet nyugodt fellépésével, nagy lelkesedésével, ahogy
azt előadta, sokáig tarló tapsban részesült. Művész
estélyünk erkölcsi sikere mellett szép anyagi sikert is
Ha valóban művészies kivitelű igen tarbiztosított, mely a rendezőség érdeme. Tiszteletjegyüket
pMHi
tós, tökéletes rágóképességü fogat
megváltották és felülfizettek a következők: ign íth József
óhajt, forduljon teljes bizalommal
vez. igazg, Vikovics János és neie, Bel' Vilma 1000 kor., Bara
bás Jenő és neje, Bánlaky Géza vez. igazg. Kuczkay László
tanácsos. Will Péter gyárin, tanár, dr. Éhn Rudolf, Madari
Sándor 500 kor.. Bécsi István 400 kor., Bieber lenő gondnok.
Györkös J. és neje, Radován cs Papdiné, Wolfmann család,
Vida Erzsébet, Tatár Balázs és neje, üutsohn. Révész N. bank
igazg., Balázs Elóra 300 kor., Márkus J.-né és fia 225 kor.,
Horváth I. és l uft 240 kor., Suba Imréné, Szili Sándor dr.,
Szilágyi Kató, Misoga Zoltán 220 k o r, Mócsy Márta dr., Csép
Albert d r , Hainiss Géza dr. ig. f o , Palaki Be tálán. Schmiedt
lózsef, Wurfer Vilma, Göbölös Jánosné, Tóth Gyula, Éder Teréz,
Virág Juíia, Kupidon Mária, Punyi János, Zarka lános, Bernáth
József, Fazekas Mihály, N. N. kórházi beteg, Prevics Margit
200 kor., Báló Mária 160 kor., özv. Poboczky Lajosné, Raczak
Anna, Maieczky Veionika, Szappanos Margit, Sellyéi Aladár; dr.,
Rainai Béla dr.. Rákos Judit, Fábián Zsuzsa, KuT a Angélla,
Pacsik Antal, Gila Ferenc. Mák Ilona, ‘Gál Karola, özv. Pásztor
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2 0 ÉVE fennálló hi neves fogászati
műtermemhez. Készítek 10 évi jót
állással : teljes légszivós fogsorokat,
szajpodiásmenies fogakat (hidállásokaf), melyeket a száj
ból kivenni nem kell és nem is lehet. Finom inüfog
400 koronától, „Randolf“ aranypótló fémből darabja
900 koronától, fogíömés 400 koronától, fog!isztitás 400 kor.
Vidékieknek 1 -2 nap alaft. Az egyesület t. tagjainak
jelentékeny árengedmény. Fogad este 7-ig, vasárnap délig.
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