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M E G H Í V Ó .
Szövetségünk f . évi november hó 15.-én (csü törtökön ) este 7 órakor  

VII., D ohány-u tca 71. I. em. 16. sz. a la tt

„O tthon" a la ku ló  közgyű lés t
tart, melyre kérjük a szövetség tagjait, valamint az adományozókat és részvényt jegyzőket, 
minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.

T  Á 11G YS O l i  O Z A T: 1. Az „O tthoni-bizottság elnökének m egnyitó ja . 
— 2. Beszám oló. — 3. A z „O tthoni-bizottság felm entvényének m egadása. — 
4. Végleges m egalaku lás k im on dása . — 5. Ej tis z tik a r  végleges m egválasz
tása. — 6. A lapszabá lyok  ism ertetése és elfogadéisa. — 7. Inditvéinyok tá r 
gyalása . — 8. E lnöki zárszó.

Testvéreink! A nincstelenség, elhagyatottság kovácsolt eddig össze bennünket. 
Azt akarjuk, hogy egy kapoccsal több legyen, mely összeköt bennünket. Aki nem érdeklődik 
saját sorsa iránt, vagy mások verejtékes munkájának vetéséből arat, megvetésre tarthat 
számot, mert ez a társadalom parazitája, ügyünk árulója. Legyen kicsiny a helyiség szerény 
szövetségünkben azon a napon, midőn ielkünk hő vágyáról, az „Otthon" ügyéről sorsdöntő 
határozatokat hozunk. A  V E Z E T Ő S É G .

A  nő sze rep e  a  keresz tény  
szociális politikában.

Irta s a keresztényszocialista párt kongresszusán elmondotta: 
özv. Istvánffy Gyuláné.

(Folytatás.)

Angliában és az Unióban az egészségügyi-, 
gyermekvédelmi- és népjóléti-intézmények nagyrészt, 
Uj-Zelandban teljesen nők vezetése alatt állanak. 
Minden kulturállamban a nők küzdenek a kettős 
morál és a leánykereskedelem ellen. Lehetetlen szó 
nélkül hagyni azokat a visszaéléseket, melyeket a 
munkaadók az éjjeli kávéházakban és mulatókban 
alkalmazott fiatal nőkkel szemben elkövetnek. Kell, 
hogy a törvény ezeket époly szigorúan büntesse, 
mint a gyémoltja helyzetével visszaélő gyámot.

Naumann, a híres nemzetgazdász azt kívánja, 
hogy a kis lakások építésének ellenőrzését hozzá
értő nőkre kell bízni, mert ők mint anyák és házi
asszonyok meg tudják Ítélni, mint lehessen a csa
ládot megvédeni a mosás kellemetlen és egészség
telen gőzétől, megkönnyíteni a főzést a munkás
anyának, hogy alvó és játszadozó apróságaira is 
fel tudjon ügyelni, stb. Amerikában és Angliában 
tényleg nők is kezdeményezték az egészséges kis 
lakások építését. Octovia Hill Londonban, Ellen 
Collins New-Yorkban. Ugyancsak nők építtettek álta
luk összegyűjtött pénzeken az Unióban 40 házat, 
magánosán dolgozó nők részére. Clevelandban Miss 
Chadsey a lakásépítő bizottság elnöke, aki műkö
dését azzal kezdte, hogy lebontatta azt a 200 egész
ségtelen vityillót. ami a nyomor, ragály és bűn fészke 
volt. s helyébe egészséges kis lakásokat építtetett.

(Folytatjuk.)

A Szövetség csak úgy tud ja  te ljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fieetik a járu lékot.
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Az „Otthon".
A létesítendő „Otthon" eszméje mind mélyebb 

gyökeret ver szövetségünk minden egyes tagjának 
lelkében. És a sok és igen fontos kérdések, melyek 
a közegészségügy terén megoldásra várnak, egyik 
legfontosabb kérdés az „Otthon*' kérdése.

Az óriási lakásínség, spekuláció és folytonos 
rettegés, mely a hónapos szobák megfizethetetlen 
összege mellett a máról-holnapra való kilakoltatással 
jár, fokozatosabb érdeklődést vált ki tagjaink lelké
ben. Mind jobban érezzük ez „Otthon" áldásos 
melegének hiányát. Azonban nem csak mi, akik itt 
a fővárosban tartózkodunk, hanem azok is, akik 
vidéken vannak. Ezen testvéreink között többször 
előfordul, hogy a fővárosba jönnek és ha szövetsé
günknek nincs módjában azonnal elhelyezni őket, 
úgy kénytelenek vagy szállodában lakást bérelni,
— ha van anyagi tehetségük — vagy ha nincs, 
úgy hajlék nélkül maradnak.

Örömmel látjuk, hogy a vidéken tartózkodó 
testvéreink az „Otthon" megvalósításának módjában 
tevékenyen iparkodnak szövetségünk vezetőségét 
támogatni. Több Ízben számoltunk be vidéki testvé
reink gyűjtési tevékenységéről.

Ez alkalommal sem mulaszthatjuk el, hogy 
lapunk hasábjain megemlékezzünk és meleg hálánk
nak kifejezést adjunk Raczák Anikó és Nagy Katalin 
ápolónő testvéreinknek, kik a salgótarjáni acélgyári 
kórházban 75.000 koronát gyűjtöttek.

Követésre méltó példa ez különösen azok szá
mára, akik még eddig nem teljesítették kötelességüket. 
Értsük meg egymást, lássuk be, hogy mi csak a 
magunk erejére vagyunk utalva, és ha ezt az erőt, 
melyet ma már a szövetségünk összetételében kép
viselünk, céltudatosan tudjuk kihasználni, csak áldás 
fakadhat nyomában.

*
„Otthon" bizottsági ülés. F. évi október 9.-én ‘

tartotta me,g ülését az „Otthon" bizottsága. Az ülést 
dr. Krizs Árpád nyitotta meg, ki egyben beszámolt 
az „Otthon" tőkéjéről. Ezután Szieben József főtitkár í 
fejtette ki, miképen volna lehetséges az „Otthon" 
mielőbbi megvalósítása. Balázs Flóra indítványozza, 
ha a szövetség még eddig nem jegyzett részvényt, 
úgy mielőbb jegyezzen. A bizottság egyhangúan 
magáévá tette az indítványt és határozatilag kimondta, 
hogy 1000 drb. részvényt jegyez. Suba Imréné igen 
üdvös javaslatot terjesztett elő, mit a bizottság ma
gáévá tett és megbízta, hogy a felvetett kérdésben 
a kezdeményező lépéseket tegye meg és annak | 
eredményéről sürgősen tegyen jelentést. A bizottsági 
ülés egy szükebb körű bizottságot választott dr. 
Krizs Árpád, Szieben József, Nagy Pál és Somogyi 
Anna személyében, valamint az elnök indítványára 
felkérik dr. Liptai Jenő ügyvéd urat, kivel egyetem
ben e szűkebb körű bizottságnak feladata, hogy 
sürgősen készítse el az „Otthon" részvénytársaság 
alapszabályait. Feladata továbbá a legközelebb meg
tartandó alakuló közgyűlés előkészítése és az ügyek 
vitele a végleges tisztikar megválasztásáig. A szűkebb- 
körű bizottság elhatározta, hogy f. évi okt 16-án 
este ül össze az alapszabályok kidolgozása ügyében. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárta.

Részvény-jegyzések. Lapunk zártáig a következő újabb 
részvényjegyzések folytak be: Görög Ferenc (4000) 120,000 
korona. Tóth Kálmánné (1005) 30.150, Boray Józsefné. So
mogyi Anna (1000) 30.000, Punyi János (890) 26.700, Meder

Mária (600) 18.000, Gila Ferenc (350) 10.500, Karvalits Eleonóra 
(300) 9000, Vitkovits János és neje (500) 15.000, Pajor Mária 
(270) 8100, özv. Tóth Gyuláné (250) 7500, Kozma Jolán (237) 
7110, idsb. Kiss Eszter, Válfy Ferenc és neje. Lázár Jánosné, 
Limp Jánosné (200) 6000, Suba Imréné (160) 4800, Nagy Pál 
és neje, Unger Erzsébet, özv. Talamaszty Józsefné, Horváth 
Gyuláné, Nagy Józsefné, Likai Kálmánné. Rákos Judit (100) 3000, 
Válfy Mariska, Gold Rózsi (70) 2100, Molnár Vilmos (60) 1800. 
Feldmann Mária, Baracsi Mihály, Perlaki Erzsébet, Klisszen- 
bauer Antalné, Papdy Antalné, Radován István, Varga Julianna 
(50) 1500, Hertl Róza (40) 1200, Rosner Gizella (33) 990, Szőke 
Istvánná (30) 900, Tommási Bianca (25) 750, Matusek Mária (20) 
600 korona. — Az „Otthon“-alapra adományoztak: Bari Antalné 
20.000, dr. Elischer Ernő 8000, Muntyón Gyuláné 5000, Tóth 
Kálmánné 4850, Barinka Józsefné, Ambrus Mária, Balázsy 
Elemérné, Varga Lajos, Gold Rózsi 3000, Varga Julianna 183Ó, 
Pelván István 1500. Previts Margit 1200, Sándor Jánosné 1100. 
Berénvi András 800, Feldmann Mária, Tommási Bianca, Matusek 
Mária 500, Cziráky Anna és Péter Veronka 350, Törő Ignác, 
Rosenthal Mérné 200. Ruszó Nándor 100, Szabó Eszter 2000 
koronát. A vezetőség köszönetét mond az adakozóknak.

9—10.00Ö-ről, 28—36.900-re.
Fizetésrendezés a fővárosi közkórházaknál.

Szövetségünk és a fővárosi közkórházak igaz
gatói, valamint a X. közegészségügyi ügyosztály ve
zetősége között évek óta folyik egy harc, mely az 
egészségügyi alkalmazottak gazdasági helyzetét van 
hivatva rendezni.

Szövetségünk vezetősége iparkodott a főváros 
tanácsát meggyőzni, hogy azon fizetések mellett, 
melyeket a főváros közkórházaiban ezidő szerint 
az alkalmazottak élveznek, tisztességes munkát és 
állandó személyzetet biztosítani nem lehet. A fővá
ros tanácsa mindannyiszor azzal érvelt, hogy a nép
jóléti miniszter elzárkózik a terhek egy részének vi
selése elől, a főváros közkórházai pedig deficittel 
zárnak.

A főváros legutóbbi közgyűlésén újabban Bie- 
ber Jenő, keresztényszocialista fővárosi bizottsági 
tag, szövetségünk megkeresésére, a közkórházi al
kalmazottak fizetésrendezése ügyében interpellált. 
Felszólalását számszerű adatokkal támasztotta alá. 
Bebizonyitotta, hogy jelenleg a főváros közkórhá
zaiban alkalmazott személyzet van a legsilányab
ban fizetve. Indítványozta, hogy a közkórházi alkal
mazottak fizetését sürgősen és gyökeresen rendezze 
a főváros. A fizetésrendezés ügyét kiadták a pénz
ügyi bizottságnak.

Szövetségünk vezetősége arról értesül, hogy 
az újabb fizetési tervezet elkészült, melyet a 
tanács legközelebbi ülésén véglegesen letárgyalnak, 
úgy hogy f. évi november 1-től kezdve lényegesebb 
emelkedéssel rendezik a fizetéseket.

A tervezet szerint a legalacsonyabb fizetés a 
ruhapótlékkal együtt 28.000 koronát fog kitenni, a 
legmagasabb 36.000 koronát. Ehhez két évenkénti 
szolgálat után bizonyos korpótlék és a fertőző, elme 
s egyéb súlyos osztályokon 20 °/o pótlék járul. A 
lakbérek is megfelelő arányban emeltetnek.

Szövetségünk vezetőségének fáradságot nem 
ismerő szorgalmazása és Bieber Jenő főv. biz. tag 
testvérünk legutóbbi interpellációja, úgy látszik végre 
mégis jobb belátásra bírta a főváros vezetőit.

Azonban nem csak a szövetség vezetőségé
nek és a mellettünk álló bizottsági tagok érdeme a 
magasabb fizetésemelés, hanem azon tagok érdeme 
is, kik türelmüket nem veszítve, bízva a vezetősé
günk ügyszeretetében, lankadatlanul kitartottak mel
lettünk és bizalmukkal erőt adtak e nehéz harc 
megvívásához. A kételkedők és a más munkájának

Jegyeztél-e már „O tthon “ -részvényt? Ha nem, úgy mielőbb jegyezz I
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gyümölcse után leskelődők okulhatnának végre és 
beláthatnák, hogy a kötelességük a mi táborunkba 
szólítja őket.

Újabb díjszabások a fővárosi fürdőkben.
Lapunk múlt számában megírtuk, hogy a szö

vetségünk kebelébe tartozó Fürdősök Egyesületének 
vezetősége a fürdőalkalmazottak kívánságára tag
gyűlést hívott össze, melyen az emelkedő drágaság 
következtében határozatiíag kimondották, hogy me
morandumban keresik meg a fürdők igazgatóit, 
melyben a kezelési díjszabások felemelését kérik. 
A vezetőség a munkásság határozatának oly mó
don tett eleget, hogy először a főváros tanácsához 
fordult kérelmével. A főváros hosszas halogatás 
után végre a tulajdonához tartozó fürdők igazgatói
val megtartott legutóbbi értekezletén méltányosnak 
találta a fürdőmunkésság kérelmét és a kezelési 
díjszabásokat f. évi okt. 19-től kezdve 25—30 %-al 
felemelte. A fűrdőalkalmazottak kedvezményes fa 
és szénnel való ellátását, melyet még a tavasszal 
kértünk a főváros tanácsától, többszöri sürgetésre, 
most végre teljesiti a tanács és bár a tavaszi árak
nál lényegesen magasabban kell megfizetniük, 
mégis a napi áraknál olcsóbban utalják ki az al
kalmazottaknak. A fa és szén kiutalása folyamatban 
is van. Amidőn a főváros tanácsa a fürdőalkalma
zottak kérelmét a drágaság arányában részben tel
jesítette, szövetségünk lépéseket tesz, hogy a ma
gánfürdők igazgatóságai is, mint azt a múltban tet
ték kérésünkre, most is hozzák arányban a keze
lési díjszabásokat a fővárosi fürdők díjszabásaival.

E cikkünkkel kapcsolatosan kell megemlékez
nünk, hogy vannak egyes fürdők, amelyek a téli 
hónapok ellenére is, reggel 6 órakor nyitnak. A 
magunk részéről e korai nyitásnak szükségét nem 
látjuk indokoltnak, mert tapasztalat is bizonyítja, 
hogy a fürdők a korai órákban nélkülözik a fürdő
vendégeket.

Ügy szociális, mint gazdasági szempontból is, 
kívánatosabbnak tartanánk, ha a téli hónapokban 
a fürdők egyöntetűen a reggeli 7 órai nyitást vezet
nék be.

K épesítésünk ügye.
(Folytatás).

17. Az ápolótanfolyamban való részvételt a 
következő feltétekhez kellene kötni:

a) az illető feddhetetlen előéletű legyen ;
b) életének 18-ik évét már betöltötte, de a 40-ik 

évét még meg nem haladta;
c) írni és olvasni tudjon;
d) a megfelelő értelmiséggel és elemi ismere

tekkel bírjon;
e) testileg és szellemileg teljesen egészséges 

legyen.
18. a vidéki kórházak igazgatói kérik Nagy

méltóságod engedélyét, hogy azon vidéki kórházak, 
melyeknek nagyobb számú világi ápolóra van szük
ségük, saját hatáskörében évente összesen 5—6 
ápolónövendéket fogadhassanak 3 hónapi időtar
tamra a kórházba, kiképzés céljából, kikkel a meg
üresedő ápolói helyet betölthetnék, továbbá, hogy 
ezen ápolói tanfolyamok csekély költségét 2—3000 
koronát évi költségvetésükbe beilleszthessék.

19. A felekezeti alapon működő rendi férfi és 
nőápolók, valamint a Nagyméltóságod által kijelölendő 
kórházakban kiképzett ápolók bizottság előtt vizs
gáznának, amely bizottságnak elnöke volna a tiszti 
főorvos, tagjai az illető kórház igazgatója s azon 
főorvosok, akik az ápolókat elméletileg és gyakor
latilag kioktatták; a felekezeti jelöltek vizsgájánál 
az illető rendnek főnöke vagy főnöknője, mint hall
gató is jelen lehetne.

20. Magától értetik, hogy Nagyságod közegész
ségi felügyelői által a tanítás menetét épp úgy, mint 
a vizsgálatokat, alkalmilag és szükség szerint ellen
őriztetné.

21. Nagyméltóságod bölcs belátása fog dönteni 
abban, hogy a kórházban nyert elméleti kiképzésért, 
a vizsgálatokért és bizonyítványért kötelesek legye
nek-e az illető jelöltek és milyen dijat fizetni.

22. A siker biztosítása céljából szükség volna, 
hogy ezen betegápolói tanfolyamok minél szélesebb 
körben ismertetve legyenek.

23. A vidéki törvényhatóságok által ilyen kur
zusra esetleg beküldött tanulókat épp úgy, mint 
különös figyelembe veendő fővárosi jelölteket. Nagy
méltóságod talán úgy és olyan arányban részesíthetné 
ösztöndíjakban, mint a bábaiskolák növendékeit.

24. A kórház igazgatójának legyen joga megen
gedni, hogy a tanulók a kórházban lakjanak és élel
mezésben részesüljenek — esetleg mint napidijas 
ápolók ideiglenesen alkalmaztassanak.

25. Hivatalos ápolók részére szabályzat volna 
szerkesztendő, mely az ápolók jogait és kötelessé
geit tartalmazná.

26. Az ápolói teendők egészségügyi fontossá
gára való tekintettel s hogy minél több intelligens 
elemet nyerhessünk meg a betegápolás ügyének, — 
szükséges kimondani, hogy a beiegápolók cseléd
munkát nem végeznek és szükséges, hogy a mos
taninál jobb javadalmazásban részesüljenek.

27. Magánbetegek ápolásánál az ápoló tisztes
séges élelmezéséről a fél tartozik gondoskodni.

28. Szükséges, hogy az ápoló szolgálata alatt 
az orvos fegyelmi hatósága alatt álljon, a miből 
következik, hogy az ápolók megválasztása, azok el
mozdítása az orvosnak, illetőleg kórházi igazgató
ságnak hatáskörébe tartozik.

29. Az orvos feladata gondoskodni, hogy az 
ápoló szolgálatban ki ne merüljön és testileg kellő
képen kinyugodhassék.

30. Az ápoló szolgálatát 48 órai felmondás 
mellett beszüntetheti. Ha azonban súlyos beteg mellől 
távozik, mielőtt helyettesítéséről gondoskodás történ
hetett volna, büntetendő cselekményt követ el.

31. Mielőtt az ápoló szolgálatát megkezdi, kö
teles szolgálati könyvét bemutatni s magát a kezelő
orvos által megvizsgáltatni. Szolgálatának befejeztével 
a kezelőorvos kitölti a szolgálati könyvet s ennek 
az ápoló éberségére, megbízhatóságára, hasznave- 
hetőségére vonatkozó rovatait.

32. Tekintettel arra, hogy az ápolók hivatása 
rendkívül fárasztó, kimeriiő, úgy, hogy 20—25 év 
múlva épen a legbuzgóbbak teljesen munkaképtele
nekké válnak, nyugdijszabályzatot kellene életbe- 
léptetni, mely esetben remélhető, hogy intelligensebb 
elemek is lépnek majd erre a pályára.

(Folytatjuk.)

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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A szövetség választmányi ülése folyó évi 
október 9.-én tartatott meg dr. Krizs Árpád szöv. ] 
elnök vezetése mellett. Válíy Ferenc felolvasta a 
múlt havi jegyzőkönyvet, melyet tudomásul vett a 
választmány, Szieben József főtitkár beszámolt a 
fürdősök, közkórházi alkalmazottak és a szanató
riumokba járó ápolónők gazdasági érdekében kifej
tett munkájáról a szövetségnek. Dicsi János a képe
sítés ügyét tette szóvá és indítványozta, hogy a 
képviselőink által interpelláltassuk meg a népjóléti 
minisztert, ki már több mint egy évvel ezelőtt ígé
retet tett e tárgyban szövetségünknek. Tobler János, 
a szakszervezetek központi főtitkára, ki az ülésen 
részt vett, vállalta, hogy Szabó József nemzetgyűlési 
képviselőt megkéri, hogy e tárgyban a miniszterrel 
beszéljen. Egyéb ügyek megbeszélése után az ülés 
véget ért.

A Fürdősök Egyesületének választmánya 
f. évi október 24.-én tartotta meg rendes havi ülését, 
Nagy Pál elnök vezetése mellett. Az elnöki meg
nyitó után Baracsi Mihály a jegyzőkönyvet olvasta 
fel, melyet a választmány tudomásul vett. Gila Ferenc 
pénztáros ismertette azután a pénztári állományt, 
reit a választmány megnyugvással veti tudomásul. 
Szieben József szöv. főtitkár ismertette a főváros 
tanácsához benyújtott memorandum eredményét.
A választmány a főváros tanácsa által megadott 
újabb kezelési díjszabással nincs megelégedve és 
újabb memorandummal fordul a főváros tanácsához, 
hogy az első memorandum alapján kért mindenkori 
fürdőárak 30%-ának megfelelő kezelési dijat álla
pítson meg. Elitélte a választmány, hogy amikor az 
egyik kezével ad, a másikkal elveszi. Vannak egyes 
fürdők ma is, ahol minden jegy után vissza kell 
fizetni az alkalmazottaknak. A választmány elhatá
rozta, hogy azon magánfürdők, ahol a kezelési dijak 
nincsenek még arányban a fővárosi fürdők újabb 
díjszabásával, memorandummal fordul az igazgató
ságokhoz, hogy a díjszabásokat arányba hozzák. 
Ezután a beérkezett leveleket olvasták fel, majd 
több indítványt tárgyalt le a választmány, mely után 
az elnök az ülést bezárta.

Útban a  keresztényszocialisták naptára. A szakszerve
zetek és az országos pártszervezetünk vezetőségének óriási áldo
zata folytán tagjaink egy régi óhaja megy teljesedésbe : meg
jelenik a Keresztény szocialisták Naptára.

A mi naptárunk úgy külsejével, mint belső tartalmával 
kiemelkedik az összes naptárak közül és nemcsak egyszerű 
naptárszükségletet elégít ki, hanem nevel, tanít és ismerteti az 
olvasóval a keresztényszocialista irányelveket. A naptárt Szabó 
József nemzetgy. képviselő szerkeszti. Haller István a keresztény
szocialista pórt jövőjéről, Grieger Miklós a keresztényszocializ
mus lényegéről, Csik József a földmunkóskérdésről, Müller Antal 
a kisiparosok ügyéről Írnak nagyon értékes cikkeket. Erős szo
ciális ízű közlemény Székely János és Szabó József írásai, kik 
a napi problémákkal foglalkoznak. Tobler János a szakszerve
zetek feladatáról, Ur György az ifjúmunkásoknak ir értékes 
cikket. Feltétlen érdekelni fogja az olvasót Zóborszky István 
tanulságos közleménye a munkósbizkositásról. Ezeken kívül a 
pórtprogrammot, valamint a keresztényszocialista pórt történetét 
találja meg benne az olvasó. Ez utóbbit Korodi Katona János 
tollából A pórtvezetőségi tagoknak fényképei, valamint a párt
szervezeteink életrajzai és számos csoportkép tarkítja a naptár,. 
Akik két héten belül előfizetnek, azok még a naptár, 2000 
koronáért biztosíthatják maguknak, j^ésőbb azonban drágább

lesz. Előfizetni lehet a szakszervezet vezetőségénél, valamint az 
összes pártszervezeteknél.

Felhívjuk tagjainkat, hogy siessenek a naptárra előfizetni 
és szerezzenek minél több előfizetőt, hogy igy is terjesszük az 
eszmét.

Cél legyen: minden család asztalán ott legyen a keresz
tényszocialisták naptára!

Köszönetnyilvánítás. Néhány hónappal ezelőtt Jecsmann 
István fürdős testvérünk, aki a Csószórfürdőben volt alkalmazva, 
oly szerencsétlenül ugrott a szentendrei villamos egyik mozgó 
kocsijára, hogy a kerekek alá került és az egyik lábát elvágta. 
Az önhibájából történ, szerencsétlenség következtében elesett a 
munkásbiztositó pénztár által nyújtott segélytől és igy a műlóbtól 
is. A szerencsétlenül járt testvérünknek nem volt módjában a 
több mint 300.000 koronába kerülő műlábat megrendelni.1 Nagy 
Gergely fürdős testvérünk kezdeményezésére a fürdőkben gyűj
tést rendeztek, melynek eredményeként a Császár-fürdőben 56.800, 
Lukács-fürdőben 17.000, Gellért-fürdőben 14.100, fürdősök rend
kívüli taggyűlésén 18.800, N. N. 2400. Rudas-fürdőben 13.000, 
Rác-fürdőben 17.200, Széchenyi-fürdőben 25.000, Hungória-fürdc- 
ben 26.600 koronát gyűjtöttek. Végösszegben 192.100 koronát 
tesz ki a gyűjtött összeg, melyet a rendeltetési helyére juttatott 
Nagy Gergely. Bár az összeg nem nagy, mégis közelebb segíti 
a szerencsétlenül járt testvérünket, hogy a műlóbat mielőbb 
megkaphassa. A magunk részéről hálás köszönetét mondunk 
Nagy Gergely testvérünknek és az összes adakozóknak a sze
rencsétlenül járt testvérünk nevében.

Adományok. A Betegápoló egyesületnek: Kubicza Anna 
5000 K.. Lenti Istvánná 3180 K.. Wanyó Zsuzsanna 3000 K., dr. 
Selley Józsefné, Muntyán Gyuláné, Barinka Józsefné, Ambrus 
Mária, Balázsy Elemérné, Végh Ferencné, Kozma Jolán 2000 K.,

■ Lőrinczi Lilla 1600 K.. Ungár N.. Ordán Mária, Novak Istvánná, 
Imre Jónosné, Barcs Júlia, Pajor Mária 1000 K., Tóth Gyula 
900 K.t Riedl Krisztina 800 K., Rákos Judit 750 K., Szele 
József 620 K.. Szeder Teréz. Varga Mária 500 K., özv. Lévay 
Demeterné 400 K., özv. Elekes Lajosné, Cziróky Anna és Péter 
Veronka 300 K.. Wachla Mária 270 K., Kapós Margit, Unger 
Erzsébet 200 K.. Kiss Erzsébet. Király Erzébet 170 K., Bordócs 
Mária 100 K., Kecskés Károlyné 50 K. — Fürdősök egyesületé
nek: Bódi Miklós 4220 K.. özv. Kovács Józsefné 1010 K., Engler 
Jónosné 1000 K.. Barabás Jenő. Szklenór Mihály 620 K., Kovács 
György 500 K.. Baracsi Mihály 400 K., Kassai Péter 300 K., 
Szeder Teréz 290 K., Pelóch Andor 200 K., Onszky Ferenc, 
özv. Purgathofer Károlyné 170 K., Szekeres Lajos ‘40 K. — 
Zászló-alapra: Barinka Józsefné. Krizsón Mihólyné, 7000 K., 
Harkai Erzsébet, Gold Rózsi 5000 K., Horváth Gyuláné, Apponyi 
Lajos, Varga Julianna 2000 K.. Nagy Józsefné 1000 K.-ót ado
mányozott. Az adományozóknak ezúton mondunk köszönetét.

A fürdő drágasága és a rossz kiszolgálás. 
A főváros közigazgatási bizottságának legutóbb tar
tott ülésén Kazay László bizottsági tag a gőzfür
dők rendkívüli drágaságát és a rossz kiszolgálást 
kifogásolta. Mi csak arra a részére terjedünk ki a fel
szólalásnak, amely a rossz kiszolgálást illeti. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy a fürdőalkalmazottak 
a vállalt kötelességüket mindazoknál a vendégek
nél, kik a kiszolgálásért járó illetékeket tisztessége
sen megadják, az alkalmazottak tiszteségesen és be
csületesen is teljesitik. Ha Kazay úrnak kifogása 

( van a kiszolgálás miatt, valószínű, hogy bajok le
helnek a kiszolgálási illeték hörül is. Különben is 
hisszük, hogy e minden alapot nélkülöző panaszá
nak még a bizottság sem tulajdonit nagyobb fon
tosságot.

F O G A K  F E N Y V E S í - n é l
legszebbek, legjobbak és legolcsóbbak.

Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalósok, tökéle
tes rágóképességei, kaucsuk, arany vagy aranypótló
ban. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek 1-2 nap 
alatt. E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények.

F E N Y V E S I  JE N Ő  fo g á sza ti műterme 
Budapest, VII. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben. 

(Nefelejts-utca sarok). Fogad este 7 óráig. Vasárnap délig.
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