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Évfordulón.
Hazai egészségügyi alkalmazottaink ügyének 

valami lényeges előrehaladásáról sajnos, ezen év
forduló alkalmából se számolhatunk be olvasóink 
előtt, hiszen ehhez az egészségügyi alkalmazottak 
legfőbb képviselői u. m. a belegápolók és fürdősök 
ügyének, elsősorban pedig az ezek egyöntetű kikép
zése és képesítése ügyének állami rendezése csupán 
csak az első lépés volna és hol van még a többi 
fontos kérdés elintézése, ami pedig e téren okvet
lenül áliamjogilag rendezendő lenne, így pl. az egész
ségügyi alkalmazottak osztályok szerinti számontar
tás , elhelyezése, fegyelmezése, az egészségügyi 
közintézetekbeli alkalmazottak fizetésének, lakásvi
szonyainak, ruházatának, élelmezésének, munkarend 
jenek országszerte való méltányos megállapítása, 
elöregedésük esetében életük végéig való támogatása, 
nyugdíjintézmény és Otlhor. létesítésével, az özve
gyeikről és árváikról '. aló gondoskodás kérdése stb, 
stb. szóval mindazok az életbevágó kérdéseink, 
amelyek előnyös elintézéséről ismételten is a kor
mányhoz felterjesztett emlékiratainkban számos ja
vaslatot teltünk . . . Mindezekről bizony ... dacára
az illetékes legmagasabb intézőkörök ismételten is 
hangoztatott biztató Ígéreteinek — az elmúlt eszten
dőben se történt semmiféle intézkedés.

Összes eredményünk tehát, amint azonban az 
országos szövetségünk vezetőségének többszörös 
erélyes sürgetése nélkül aligha értünk volna e l : a 
közkórházi, egészségügyi alkalmazottak fizetésének 
a szédületesen fokozódó drágasággal ugyan lépést 
nem tartó rendezése, valamint az Otthonunk érde
kében kifejtett mozgalom, amiről egyébiránt olvasóink 
hasábjainkon pontos értesülést nyertek. Nem mond
ható az eredmény valami jelentősnek, az igaz. de 
utóvégre mégis csak valami és mégis inkább előre
haladás ez, mint visszaesés, avagy ami mindennél 
rosszabb volna : mozdulatlanság, részvétlenség, kö- 
zönbösség,

A tanulság pedig amit e számvetésből le kell 
vonnunk, mindenesetre az, hogy egyesitett erővel 
mégis csak jutunk valamire. Az egyesült erő — és 
ezt nem szűnünk meg hangoztatni — minden erre 
érdemes munkatársunknak az országos egyesületünk
be való belépésének erkölcsi kötelességét jelenti, 
másodsorban pedig hivatalos kötelességeinknek min
den körülmények között is a legleikiismeretesebb 
teljesítését feltételnzi. ami állal cvről-évre mindinkább

fényesebben igazolni fogjuk azt, hogy a jogosan 
remélt végleges eredményre valóban érdemesek és 
méltók is vagyunk. — talán már a küszöbön álló 
új esztendőben is. Szivemből kívánom, hogy úgy 
le^ en! Rajnai Béla dr.

Í924.
Jobb lesz-e. rosszabb lesz-e, mint az elmúlt 

esztendő volt? Ki iudné most megmondani. Itt van 
előttünk, de nem tudjuk, valóra váltja-e reményein
ket, örömet vagy szomorúságot hordoz méhében. 
Pedig nagyon ránk férne mér egy boldogabb esz
tendő. Ráférne a szerencsétlen, megcsonkított magyar 
hazara, ráférne a dolgozó osztályra, ráférne külö
nösen a kis embo-re.

Mi jí : várr.f az egészségügyi alkalmazottak 
az uj eszlendőiől

Először is nagyobb megbecsülést. A kórházi és 
fürdőalkalmazottak nehéz, önfeláldozó munkáját még 
mos! sem becsülik meg úgy. ahogy azt meg kellene 
becsülni. A betégápolás nálunk még most sem ré
szesül olyan elismerésben, mini például Németor
szágban vagy Ausztriában. A mi vezető köreinknek 
az egészségügy' kérdések iráni nincs érzékük. Nálunk 
csak a politizálás a fontos. Meg is látszik aztán az 
eredmény, különösen a gyermekhaláiozási statiszti
kánál. Reméljük, hogy végre többet törődnek majd 
azok. akiknek törőd Kök kell önben az évben az 
igazi fajvédelemmel: az egészségügy ápolásával s 
akkor majd jobban megbecsülik, az egészségügyi 
alkalmazottak,.!

Azután nagyobb fizetéseket. Igaz, az elmúlt 
esztendőben szövetségünk buzgóikoaása több Ízben 
eredménvezethkisebb-nagyobb fizeíésjavilast. de még 
a mostani fizetések sem állanak arányban a drága
sággal. Reméljük hogy ebben az évben még inkább 
sikerül megszüntetni ezt az Qfánytalanségot, a mely 
a jövedelem és a drágaság között mutatkozik.

Reméljük a képesítés kérdésének megoldását. 
Eddig már három miniszter megígérte, hogy rendezi 
az egészségügyi alkalmazottak helyzetét, képesítés
hez köti a betegápolöi s fürdős állást, de sajnos az 
Ígéret csak Ígéret maradt

Kívánva kívánjuk, .hogy felépíthessük az egész
ségügyi alkálmazotlak otthonát. Az építkezés és a 
bérek sajnos annyira „megdrágulta-, hogy ezzel a 
néhány millióval, amit eddig gyűjtöttünk, célunkat

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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megvalósítani nem bírjuk, de talán majd csak sike
rül megértetni az illetékes tényezőkkel ezen intézmény 
hasznát, előnyeit, szükségességét, s ekkor talán majd 
csak lehetővé teszik annak felállítását.

Hogy azonban reményeink valóra váljanak, 
vállvetett munkával kell dolgoznunk szövetségünk 
megerősítésén. Kevés ember keveset tud elérni, sok 
ember egységes akarattal — mindent. A sült galamb 
bizony nem fog berepülni a szájunkba ebben az 
évben sem, Szívós küzdelem és kitartó harc érán 
lehet csak elérni fenti kívánságaink teljesülését.

Csüggedni nem szabad. Ha nehezen megy is 
a szervezkedés a sok értelmetlen ember miatt, ha 
még annyi akadály áll is útjában annak, hogy az 
összes egészségügyi alkalmazottakat egy táborba 
tömöritsük, ha komoly eredményeket akarunk elérni,
— meg kell próbálnunk. Ha ez elmarad, ha kedve- 
vesztetten sok ember félre áll, vagy csak immel- 
ámmal támogatja a szervezetet, kevés reményünket 
váltja valóra az 1924-es esztendő.

Jobb lesz-e. rosszabb lesz-e, mint az elmúlt,
— nagyrészt tőlünk függ. Tegye meg mindenki a 
kötelességét a szervezetével szemben. Legyen lelkes, 
öntudat js fáradhatatlan keresztényszocialista, a jobb 
jövőért harcolni és áldozni kész. akkor az eredmény 
nem fog elmaradni.

Ezt remélem és várom a mi kedves tagtársaintól,
Előre hát! Isten nevében 1

Dr. Krizs Árpád.

Sok szerencsét az újévben!
Ismét megérkezett a jókivánatok napja. Ha a 

naptár új évet jelez, az emberek sietnek egymásnak 
boldogságot, jó szerencsét kívánni. Hogy e jókíván
ságok szívből jövők-e, vagycsak a megszokás jelle
gét bírják, nehéz volna megállapítani. Mi úgy érez
zük. hogy egy új esztendő küszöbén e jókívánsá
gokkal lelkünk belsőségével üdvözölhetjük mind
azokat, kik velünk együtt küzdenek egy jobb, szebb 
és szociálisabb jövőért.

És amikor ezt tesszük, kötelessége! vélünk tel
jesíteni, ha az újév küszöbén irányt szabunk, mikép
pen reméljük azt úgy a mi, valamint az össztársa- 
dalom javára biztosítani. A becsületes munka, fe
gyelem és a szociális megértés az alapfeltétel. Mi, 
egészségügyi alkalmazottak, kik a társadalom beteg 
emberiségének a szolgálatában állunk és mint ilye
nek nagyon fontos munkát végzünk, e munkánál az 
intelligenciának, megértő szeretetnek kellő szaktudás
sal kell párosulnia, hogy úgy önmagunknak, csalá
dunknak, valamint az intézetnek, üzemnek, amely
ben alkalmazva vagyunk és a társadalomnak is 
hasznára váljunk.

Hogy ezt elérhessük, sok megértésre, önmeg- 
lagadásra van szükségünk. .Minden emberben van 
hiányosság, kivetni való. Mi sem vagyunk mentesek 
e hibáktól. És minél kevesebbet élünk társas életet, 
annál több a kivetni való hiba bennünk. Ha magunk 
köröl nézünk, látjuk, hogy köztünk, kik egy szakmá
ban élünk, mily nagy az ellentét. Még azokban a 
kérdésekben is melyek jövő boldogulásunk alapjait 
képezik, sem értjük meg egymást. Ez nagy hiba. 
Ha boldogulni akarunk, ha jobb jövő után vágyunk, 
egymásra kell találnunk. Boldogulásunk első főfel
tétele, hogy egymásra találjunk.

Ezt a célt szagai ja a szakegyesületünk. Min-

Fizesd a járulékodat pontosan,

den fürdésnek, fürdősnőnek kötelessége azt a testü
letet, mely magáévé tette az ügyünkkel való foglal
kozást, erősíteni. Ha a szakegyesületünk anyagilag 
erős, erkölcsileg is erős. Ha anyagilag erősek vagyunk, 
az bizonyítja, hogy testületünkben erkölcsi erő is van, 
mely erőnek felhasználásával lehet megalapozni a 
jövő boldogulásunkat.

A mi! a fürdőmunkásiság érdekében tettünk, 
felelősségünk tudatában és lelkünk megnyugvására 
tettük. Ha az eredmény nem oly nagy volt, mint 
amilyenre a fürdők munkássága számított, ez csak 
azért van. hogy még sokan vannak, kik az építő 
munkából kivonják magukat.

Az újév alkalmával, a midőn sok jókívánság
gal köszöntjük kariársainkaf és kartársnőinket, kí
vánjuk egyben, hogy a megértés szállja meg a lel
kűket azoknak, kik ma még távolból nézik a jobb 
jövőért való küzdelmünket, álljanak közénk és mun
kálkodjanak velünk együtt.

Nagy Pál
fürdős szakoszt. elnöke.

A fürdőmesterekhez
a fürdőmesterekről.

Irta: Dr. Mandler Oltó gyógyintézet tulajdonos.

Alapos, kielégítő munka csak tudáson nyugod
hat. azt pedig gyakorlat, tapasztalat által szerezhet
jük meg. Vonatkozik ez mindennemű szakmára a 
legnehezebbtől a legegyszerűbbig. Ezt átgondolva 
megállapíthatjuk, hogy a fürdőmesterek, akik nehéz 
és arnellet felelősségteljes munkái végeznek, meg 
kell. hogy teljenek a szaktudás több fajtájával. Jó 
fürdőmesier csak az lehet, aki tudja, átérzi, mit és 
miért cselekszik.

Ónké pzés, tanulás! Két egyszerűen hangzó 
szó. Boncolgatva azonban rájövünk, hogy mily ér
telmet, tartalmat rejtegetnek magukban. Jelentik, hogy 
a folytonos akarás, törekvés szélesbiti a látókört és 
erősbiti az ismereteket.

E két érzés kell. hogy áthassa a fürdőmestere
ket. Ha ez valóban betölti bensőjüket, eljutnak arra 
magaslatra, amely becsülésből van összerakva. 
A magyar fürdőmesíereknek kell megmutatniok, hogy 
törődnek önmagukkal. Ez a törődés azonban csak 
önképzésen alapulhat.

Ha e kívánalmak megvalósulnak — én bízom 
abban, hogy a közel jövőben valósággá válnak — 
akkor a fürdőmesterek is megalapiíotték a jelen 
mellett jövőjüket. Es ettől függ a magyar fürdőmes
terek jó hírneve.

A tudás, az ismeretek erősbitik a tekintélyt és 
közvetve a megélhetés, az anyagi körülmények ja
vulását is előidézik. A magyar fürdőmesterek tisz
tességes megélhetése közérdek. Szándékosan sze
geztem le ezt a szót, nem úgy csúszott ki toliam alól. 
A fürdőmesterek gyógymunkát végeznek s mint ilye
nek, tényezői a magyar közegyészségügynek.

E munkát nem szabad és nem is lehet lebe
csülnünk. Fontos kiegészítője ez a physikai gyógy
kezelésnek, a fürdőmester hathatós segítője az 
orvosnak.

Szeretném, ha a magyar fürdőmestereket er
kölcsileg és anyagilag erősnek látnok. S ez önma
gunktól, akaratunktól függ.

az utánfizetés nehezedre esik.
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A klinikai személyzet
fizetési rendszere.

Szövetségünk vezetősége eljárt a kultuszmi
nisztérium azon ügyosztályában, ahol a klinikai sze
mélyzet illetményeit kezelik. Az osztály vezetősége 
részéről a következő felvilágosítást nyertük a klini
kai személyzet fizetésére vonatkozólag.

A kultuszminisztérium részéről szövetségünk 
megkeresésére még szeptember havában október l.-i 
hatállyal a következő fizetések eszközlését kértük 
engedélyezni:

Apóiéi személyzet:
Első é v b e n ......................................... 40.000
2 -4  ,. 45.000
6-ik

Konyha-leányok:
50.000

Első évben 25.000
Második évben

Konyha-legények:
30.000

Első évben 30.000
Második évben 35.000
Takarítónők 35.000
Megkérdezésünkre azt a felvilágosítást nyertük, 

hogy bár e fizetések folyósításához a pénzügyminisz
térium hozzájárulása csak december közepén érke
zett vissza, a klinikákon e fizetések mér folyósittattak. 
E rendkívüli intézkedésre az adott okot, hogy a 
személyzet létszámának biztosítása veszélyeztetve 
volt ugyannyira, hogy még a fent jelzett összegek
nél magasabb illetéket is fizettek. Értesültünk arról 
is, hogy a fizetések mindenkor oly százalék-arány
ban emelkednek, mint a köztisztviselőknél.

Szövetségünk vezetősége a kapott felvilágosítás 
alapján azon nézetének adott kifejezést, hogy a je
lenlegi fizetések nem kielégítők és kérte azok újabb 
rendezését. Kérésünket méltányolták és ígéretet kap
tunk, amennyiben lehetséges, rendezni fogják a 
fizetéseket.

Ezzel kapcsolatosan annyit óhajtunk megje
gyezni. hogy a fővárosi közkórházak személyzete, 
még a fent jelzett fizetést nem érte el. Szövetségünk 
vezetősége lépéseket tesz a főváros tanácsénál, 
melynek hatáskörébe tartoznak a fővárosi közkór
házak és a már előzőleg nyert Ígéret alapján kérni 
fogja a fizetések arányba hozását a klinikai fizeté
sekkel. Kérésünket, melynek méltányosságát senki 
kétségbe nem vonhatja, reméljük, gyors elintézést 
fog nyerni.

Az „Otfhon“-röl-ra.
Szövetségünk legutolsó elszámolása óta a következő ado

mányok folytak be: Klein Ede és neje 15.000. id. Virág Júlia. 
Tommasi Bianca, Ribarics Anna. Krizsán Mihályné, Eürst Gi
zella 10,000, Barinka Józsefné 800. E.xner Adolfné 6100 Roh- 
lifeh Henrik 5000. Bodor Józsefné. Léolerer Ede 4000. Nagy Jó
zsefné, Pucher Kázmérné, Heinrich Mária 2000. Klein Hermann 
Escher.bach István 1500. dr. Káldor Miklós, Tabakovics Gézáné 
1000, Simon Sándorné 1030. Bartha Lajosné 500. Törő Ignác 
200 korona. Az ..Otthon" részvény jegyzéseket a legutóbb tar
tott közgyűlés határozata alapján a zárójegyzések a következők 
voltak: özv. Malota Ferencné (1700) 51.000, id. Virágh Júlia. 
Fürst Gizella (333) 9990, Karvalits Elenóra. Somogyi Anna (300) 
9000, Baracsi Mihály, Nagy Józsefné. Babay József, Fazekas 
Mihály, Hertner Alajos. Horogh István (100) 3000, Opris Zsófia 
(33) 990 korona. Az adományozóknak a vezetőség ezúton mond 
köszönetét. Az ,,Otthon" Egyesület alapszabályai felterjesztettek 
a minisztériumhoz és a vezetőség a tárgyalásokat a telek ügy
ben folytatja. Felhívjuk rrándazokat, kik az „Otthon" Egyesü

letbe belépni óhajtanak, jelentkezhetnek a hivatalos helyiség
ben VII., Dohány-utca 74. I em, 16. sz., a titkárságnál.

Az újév hajnalán kezdjük meg az „Otthon" Egyesület 
tagjainak toborzásét, tesszük ezt azon reményben, hogy minő
dén égés ségügyi alkalmazott ép úgy átérzi az „Otthon" meg
alapításának nagy fontosságát, mint ahogyan azt a vezetőség 
át tudja érezni. Lássa meg minden egészségügyi alkalmazott 
a sorainkból és munkájából kiöregedett munkaképtelen testvé
reinket. kik egykor becsülettel töltötték be évtizedeken a most 
működők helyeit és akik ma becsületes munkájuk utón a dol
gozó testvéreink könyöradomónyóra vannak utalva és hajlékta
lanokká váltak. Lássa meg minden egészségügyi alkalmazott 
bennünk az Isten intő ujját és most mig ereje és tehetsége en
gedi, ne mulassza el az „Otthoniunk megalapozásához a se
gédkezét nyújtani. Ne várják, hogy mások fogják megvalósítani 
a mi „Otthon'-unkat. mert akkor könnyen juthatunk egykor mi 
is elődeink sorsára. Éljünk e régi és igaz közmondással: ,,se- 
gits magadon, az Isten is megsegít.“ Gyűjtsük össze erőinket 
és egységes erővel, nem csüggedő szorgalommal, agitációval, 
gyűjtéssel az „Otthon" kérdésé gyorsan megvalósulhat.

Válasz a „Mi történik a fürdők
ben" cimű cikkünkre.

Az alábbi sorokat megszivlelés céljából kapta 
lapunk szerkesztősége:

Az ..Egészségügyi Alkalmazónak Lapja" 
t. szerkesztőségének

Budapest. VII., 
Dohány-utca ”4, I. 16,

B lapjuknak f. hó 1. számában megjelont „Mi történik 
a fürdőkben?" cimű közleményére nem cáfolatként, hanem 
kellő megszivlelés okából kérjük az alábbiak tudomásul vételét.

A fürdőalkalmazottaknak a közönséggel szemben tanúsí
tott modora és viselkedése ellen, sajnos sok a panasz. Hogy 
ennek mi az oka. azt T. szerkesztőség ép oly jól tudja mint 
mi. Az. hogy a fürdőalkalmazottak között még mindig vannak 
olyanok, akik sem szakképzettség, sem inteiigencia tekinteté
ben nem ütik meg a mérteket, nem odavalók. Ez egyrészt a 
háborús évek munkaerőhiányának következménye, de Iegfőké- 
pen annak a visszás állapotnak, hogy a fürdős foglalkozás 
ezideig még nincs képesítéshez kötve. Ennek megszűnését a 
fürdővezetőségek ép úgy szorgalmazzak, mint az önérzetes és 
munkájukat megbecsülő fürdőaskölmazoltak. Ha a fürdőigazga
tóságot nem a szeretet és a szociális megértés vezetné e kér
désben, úgy a meg nem felelő alkalmazottak eibocsájtásával 
gyors és radikális megoldást könnyen találhatna. De mi a mai 
súlyos gazdasági viszonyok között nem aka-juk családok ezis- 
tentiájáí kockára tenni. Hanem abban az esetben, ha meggyő
ződünk arról, hogy a Danasz indokol i és jogos, alapos rneglon- 
tolás után alkalmazzuk a „sétárakü'dés" rendszabályát. A fürdő 
igazgatóság elég gyakorlattal bir ahhoz, hogy az indokolatlan 
panaszokat, az ideges hisztériás vendégeket, meg tudja külön
böztetni azoktól az esetektől, ahoi az alkalmazott modorialan- 
sága, durvasága, vagy követelő fellépése nemcsak az intézet jó 
hírnevét, hanem az alkalmazottak megbecsülő ét és keresetét 
is veszélyezteti.

A sétáraküldésből a vállalatnak sem ha s: na, sem n-.eg- 
takaritása nincs, mert az amúgy is jelentéktelen fizetésből le
vonás nem történik, az elmaradó kereset a pedig többi alkal
mazottnak jut. Ha ez a fegyelmi eszköz talán nem is a leg
ideálisabb. de a fennforgó viszonyok könőtt a legmegfelelőbb 
és legigazságosabb.

Köszönettel vennők. ha a szerkesztőseg eh^’vett job
bat ajánlana, de olyant, amelynek alkalmazása mellett a fürdő 
rendjéért, a szükséges feg’ elemért és a vendegek kifogástalan 
kiszolgálásáért a felelősséget vállalná is.

Budapest. 1923. december 6-án. kivá](. tiszteIettr|
Bárilaky Géza 
közp. igazgató.

E soroknak készségesen adtunk lapunkban 
helyet, mert soraiban nagyrészben igazolva látjuk 
nem csak a legutóbb megjelent cikkünknek jogos 
voltát, azonban a fürdős szakmára vonatkozó régebbi 
észrevételeink igazságos voltát is. Elismerjük, hegy 
vannak olyan alkalmazottak, akiknél a legszigoróbb 
eljárás is indokolt, azonban sok ese ben ártatlanok

Jegyeztél-e mér ,,Otthon“ -részvényt ? Ha nem, úgy mielőbb jegyezz 1
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is esnek súlyos büntetés alá, kiknek érdekében mél
tán eme ik íe! . /

Azi se i vonj k <e s gl e. hogy a fürdők igaz
gatóságéinak ha van bennük .• >< iálii él s, neh íz 
feiada ; válik ily panaszügy enben az igazségszol- 
gáltai

...... .. beérkezett válasznak az érdem-
tr.eiy öeí.nün?.t: ereiéivel — ohaj-leges 

tünk fi
a fürdőé1' . Ima- 

■ :  . uiua
■oé-et í

zotíak szakkép 
modortaíanságú • • . . . '  •• i i ■■■ i lei
indokul a „sétára” : .. ..
Ha az igazgatóságod t’igyelemm 1 kiséríé ink 
minden számában megjelent cikkeinket látha íí t és 
olvashatlak, hogy szövetségünk számtalan esc ten 
sürgette a fürdósök is  betegápok .> működésének 
képesítéshez kötését. Ez ügy » n szí mos térj tdelmes 
felterjesztéssel éltünk s joot.üuk azokat küldöttség 
utján a népjóléti miniszterhez és mindazon hatóság
hoz, ahol a közegészségügyei in t;-M eg h a iiy aü ak  
bennünket, Ígéretet is tettek, azonban évek múllak, 
ügyünk ma is elintézetlen. Állást foglaltunk a nagy
mérvű fiirdős-gyártás elten. mely az egyes szanató
riumokban folytak. Aiiraíban kertók a szanatóriumok 
igazgatóság'í a fürdés gyártás megszüntetésére, 
mert csonka hazánkban oiy nagy számban vannak 
a fürdósök, hogy régi, kipróbái . becsületes íürdős 
testvérek k gazdasági megélhetését láttuk veszélyez
tetve. Csukott fülekre találtunk. Főbika fürdős gyár
tás tovább. Hathetenként 15—21) állítólag „képzett" 
fördőssei szaporodik a létszám. :úk közűi ha a szö
vetségünkben felvételre jelentkeznek, sokszor meg
fontolás tárgyát képezi a felvétel kér ése.

Szövetségünk számtalan cselben hivatkozott 
arra, hogy az intelligencia az iskolai képzettség 
hiányával gyártják a fürdősöket. Azonban azt kellett 
látnunk es következtetnünk, hogy nagyon jöve
delmező üzlet lehe t a fürdős gyártás. Ha tehát mo- 
dortalanságrói és durvaságról beszélünk, ennek okát 
és okozóját ezekben az általunk hangoztatott okok
ban megtaláljuk és azt is tudhatjuk, hogy a hibát 
hol és k követik e .

A mi a. követe í fellépést illeti, részben rrleg 
is érthető. A békében a dörzsölés (masszázs) 80 
fillér vagy 1 korona volt, ma 50—1000 korona, mely 
a békebeli keresetnek megfelelően 16—20 fillérnek 
feli; meg. Békében a fürdés egy tyúkszemvágás 
vagy masszálás ára fejtben kapott több mini egy 
kiló kenyeret, ma kap egy félkilót. Ha még azt is 
hozzászámítjuk, hogy vannak vendégek, akik sok
szor egy órát is massziroztatnák magukat és a mun
káért bizony sok esetben szűkösen fizetnek, a kér
désre meg van adva a felelet. Sőt még meg kell 
emiiienem, hogy vannak vendégek, kik feledékeny- 
ségükben a kezelési dijat elfelejtik leadni.

A fürdővendégek kifogástalan kiszolgálása né
zetünk szerin! akkor válhaíik lehetővé, ha az alkal
mazott kezelési diját lehetőleg arányba hozzuk a 
békebeli paritással- nem úgy mint ma az fennáll, 
hogy a cipőtisztító egy pár cipő tisztításáért, mely 
lényegesen kevesebb munkateljesítést jelent, mint a 
fürdős munkája, mégis lényegesen magasabb dijat 
kap, mint a fürdőalkalmazott.

A fürdők rendjéért és fegyelméért szívesen 
véllalnók a felelősséget, azonban ehhez szükséges 
volna, hogy minden protekció valamint az utcán át 
történt felvétele az alkalmazottaknak megszűnjék és

a személyzet csakis a szövetség közvetítésével 
nyerhetne elhelyezési. Ez által mód adatnék arra. 
hogy az alkalmazottak tóob nevelésben részesülné
nek a szövetségünk részéről. egyben alapos kiokta
t á s  után r e" ríenék az: is, ha szabálytalanságokat 
kövcír/í’fjt'1 *.

Közülieket nem ellenséges indulat váltotta 
ki, hanem azí szere.ner.k, ha ez megértésre találna 
és együttes munkánk segítségévei használhatnánk 
u: ■ Ütrdók jó hírnevének, mint az alkalmazottak
nak s.

H Í R E K .

Előfizetési fe lh ívás!
Az újév kezdetén lapunkra uj előfizetést nyitunk. Kérjük 

a lapunk iránt é r d e k l ő * h o g y  az előfizetést megújítani szí
veskedjenek. Lapurk Hőf'zetébi ára: Egész évre 4000, félévre 
2000, egyes szám ára ő00 korona. A k.adóhivatal.

Eljegyzés. Szövetségünk főtitkára Szieben Jó
zsef eljegyezte Lutzky Miiikét Kispestről. — Weisz 
Évi és Mézes Gusztáv f. év nov. 25.-én házasságot 
kötöttek. — Nagy Lídia és Grüntzer Jenő házas
ságot kötöttek.

Az „Otthon** asztaltársaság. Szövetségünk 
„Otthon" asztaltársasága '923. december 15.-én este 
kiosztotta tagjainak osztalékkal együtt az egy éven 
át gyűjtött tőkéjüket. Az asztaltársaságnak 40 befi
zető tagja volt, kik gyűjtött összegük után szép osz
talékban részesültek. Az uj ..Otthon" asztaltársaság 
f, hó 2.-án szerdán este 7 órakor tartja alakuló 
ülését. Mindazok, akik részi óhajtanak venni, jelen
jenek meg az ülésen. Aki a takarékosságot szereti 
és módja van hozza, lépjen be az asztaltársaságba.

Halálozások. Szövetségünk ismét két tagot ve
szített. Az egyik Vohlmann Ferenc 51 éves fürdős, 
ki megbetegedése előtt a Gellért-fürdőben volt al
kalmazva és aki a fürdős egyesületünknek éveken 
át hű pénztárosa volt. November ■ ó közepén íemették 
el Sátoraljaújhelyen. — Másik elhunyt kartársunk 
Reguli János 56 éves fürdős. ki a Császár-fürdőben 
volt alkalmazva. Az óbudai temetőbe temették el 
november 22.-én. Az elhunytak hozátartozóinak 
gyászában szövetségünk minden tagja osztozik. Béke 
az elhunytak poraira!.

Megbízottjainkhoz. Kérjük az üzemi megbízott
jainkat, hogy az üzeben dolgozó kartársak és kar
társnők pontos lakcímét írják össze és juttassák azt 
mielőbb a titkárság kezeihez.

FO G A K  F E N Y V E S I-n é t
legszebbek, legjobbak és legolcsóbbak.

Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalások, tökéle
tes rágóképességei icsul arany vagy aran lótló- 
ban. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek i-2 nap 
alatt. E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények.

F E N Y V E S I  J E N Ő  fo g á sz a ti m ű term e 
Budapest, VI!. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben.

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

Községi Sajtóvallaiat R.-T. Dorog. — 1923. 889.


