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A Szövetség hivatalos órái: reggel 9-től 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. — Díjtalanul közvetít intézetek, 

klinikák, kórházak, szanatóriumok és magánosok részére képzett szem élyzetet helyben és vidéken.
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M ozgalm unk és  a  tőke.
Végzetes sötétség honol a kapitalisták fejében, 

ha azt hiszik, hogy a dolgozók igényeinek kielégí
tése nélkül a gazdasági életben nyugalmat tudnak 
teremteni. Számtalan küzdelmet provokálnak nap
nap után önző érdekeiknek az istápolására, örökösen 
taktikáznak a munkásokkal és a munkások érdek- 
képviseleteivel, csakhogy el tudják venni a dolgozók 
ezerszeresen megérdemelt, nyomorult bérét. Nem 
akarunk most arra kiterjeszkedni, hogy mennyire 
botor és rövidlátó gazdasági politika az. hogy a i 
munkáltatók képesek koronákat elvonni a munkások 
béréből s nem veszik észre, hogy ugyanakkor ezre
ket és százezreket veszítenek a termelés rosszabbo
dása folytán. Arra a gonoszságra sem akarunk erő
sebben rávilágítani, hogy számtalan kapitalista száz
ezreket és milliókat áldoz egyes munkásmozgalmakra, 
amelyektől azt várja, hogy a nemzetek egységét 
velük megbonthatja és a verekedő társadalmi osz
tályok között ő, a vigyorgó harmadik zsebrevágja | 
a hasznot. Minden eszköz jó a nemzetközi kapita
lizmusnak az uralom megszerzésére, milliók és mii- 
liárdok nem számítanak. Isten, haza, család előtte 
mind üres fogalmak, amelyeken szívtelenül átgázol, 
csak a haszonból ne kelljen leadni, csak a dolgozó 
munkást ne kelljen emberszámba venni.

Pedig ha mindazt a pénzt, amelyet a nemzet
közi kapitalizmus lapok megvásárlására, forradalmak 
szitására, becsületrablásra s mindenre kapható elv
telen mozgalmakra pazarol, a munkásság tisztességes 
bérezésére fordítaná, sokkal jobb lenne a termelés, 
nagyobb lenne a társadalmi béke, lennének jó mun- 
kásjóléti intézmények s még jókora haszon is ma
radna.

Mi, becsületesen gondolkozó munkások, ezt 
egyszerűnek és természetesnek látjuk s keresztény- 
szocialista mozgalmunkban is ezt az egyszerű igaz
ságot követjük. De nem igy ám a nemzetközi ka
pitalisták ! Mi gazdasági politikánkban velük szem
ben is azt az utat követjük, hogy kölcsönös meg
értéssel, a kölcsönös érdekek figyelembevételével 
mind a két fél nyer és a termelés is nyer. S csodák 
csodája, azt kell tapasztalnunk, hogy a nemzetközi 
kapitalizmusnak nem a termelés zavartalansága és 
a gazdasági béke kell, hanem kellenek Olcsó Jáno
sok, kell zavar és társadalmi harc s kellenek olyan 
mozgalmak, amelyeknél nagy a hang és kevés a 
puskapor, főleg olyan puskapor, amelyik a tőkének

volna szánva! A tapasztalt tőkés nagyon jól tudja, 
hogy a hang még nem veszedelem, a társadalmi 
harc pedig arra jó, hogy az ő üzleteiről a figyelmet 
elterelje. Gazdasági küzdelmeink közepette rájöttünk 
arra a tényre, hogy a tőke tőlünk nagyon fél, mert 
keresztényszocialisia elveinkhez méltóan nem vagyunk 
kaphatók erkölcsi elvek megtagadására és társa- 
dalombomlasztásra s ezzel a tőke számára a rebach 
lehetőségét csökkentjük, hanem igenis az a törek
vésünk, hogy a tőke mellett a munka is megkapja 
az ellenértékét, mert fontosabb tényezője a terme
lésnek, mint a tőke.

Mi nem vagyunk hajlandók álarcot ölteni, nincs 
is rá szükségünk. Szóval megmondottuk s tettel 
bebizonyítottuk, hogy á  keresztényszocialista mun
kásmozgalomnak két alapvető sarkigazsága v an : 
megtartani a munkásságot mindazoknak az erkölcsi 
és kulturális elveknek az ápolásában és tiszteletében, 
amelyeket az emberi kultúra évezredes története 
kitermelt; továbbá megteremteni a munkásság szá
mára mindazokat a gazdasági és kulturális föltétele
ket, amelyek őt a gazdasági és társadalmi életben 
megilletik s amelyeknek a hiánya az oka a mostani 
hátrányos helyzetének. A jövőben sem leszünk haj
landók ebből egy betűt sem engedni. Minden ren
delkezésünkre álló törvényes eszközt igénybe veszünk 
s nem fogjuk kérdezni, hogy a nemzetközi tőkének 
ez megfelel-e vagy nem. p \

A m unka ünnepe.
Lélekemelő ünnepélyt ült a keresztényszocialista 

munkásság f. évi május 18-án délelőtt a szakszer
vezeti központ helyiségében. Székely János v. állam
titkárnak, a szakszervezeti központ elnökének 15 
éves aktív munkáját, melyet a keresztényszocialista 
mozgalomban végzett, ünnepelte. A központ köte
lékébe tartozó szervezetek sok száz küldöttjével 
képviseltették magukat. Kubelik, Pejloger, Rohály és 
még számosán köszöntötték fel Székely János közp. 
elnököt A vidékiek részéről Diósgyőr, Salgótarján, 
Pápa, Miskolc, stb. munkássága is képviseltette 
magát. Úgy a fővárosi, valamint a vidéki keresztény- 
szocialista munkásság örök emlékű tárgygyal aján
dékozta meg az ünnepeltet. Székely János meg
hatóban köszönte meg azon meleg szeretetet, mely
ben részesítették és azon óhajának adott kifejezést, 
hogy a jó Isten sok oly anyát adjon, kik oly keresz-

Az „Otthon11 felállítása gazdasági helyzeted javulását mozdítja elö l Agitálj érdekében,
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tényszocialistákat neveljenek, akik egykor a keresz
tényszocialista igazságok diadalra juttatása érdeké
ben minden áldozatra képesek lesznek. Az ünnepélyt 
a himnusz énekével zárták be. — Szövetségünk 
Fürdős Szakosztálya és a Budai Fürdős Betegse- 
gélyző és Temetkezési Egyesület f. évi junius 15-én 
d. u. 5. órakor a Császár-fürdő udvari kertheiyisé- 
gében jubileumi ünnepélyt rendeznek azon kartár
sak és kartársnők tiszteletére, kik a fürdős szakmá
ban egy helyen 25-től 50 évig teljesítettek szolgálatot.
Ez alkalommal két személyt fognak ünnepelni, kik 
a Rudas- és a Rác-fürdőkben töltötték el élétük java 
részéi. Felhívjuk mindazokat, kik ezen ünnepély 
vacsoráján részt óhajtanak venni, a részvételüket 
legkésőbb három nappal előbb jelentsék be Bugyáki í 
Ferenc fürdőmesternél a Rudas-fürdőben, hogy kellő 
időben gondoskodás történhessék. Az ünnepeitekről 
lapunk következő számában bővebben számolunk 
be. — A Rókus-kórházban folyó évi május hó . 
1-én a személyzet Krajnyák Mária szakácsnő egy 
helyben töltött 25 évi munkásságát ünnepelte Az ün
nepélyt a Rókus kápolnájában ünnepi szent mise 
előzte meg, mely után a személyzet egy csokorral • 
és tortával ajándékozta meg. A személyzet nevében 1 
Göndöcs Jenő felügyelő köszöntötte fel meleg sza
vakban az ünnepeltet. Mi a szövetség nevében ki- i 
vánjuk, hogy az Isten még sokáig tartsa őt meg 
erőben egészségben és hogy azon szerény kívánsá
gok, melyeknek az ünnepelt kifejezést adott, e hosszú 
munkálkodásának jutalmaként beteljesüljenek.

Építsük ki az „Otthon" Egyesületet.
Megírtuk már. hogy az „Otthon" Egyesületet 

törvényes keretek között megalakítottuk. Az egyesü
let megválasztott tisztikara a közgyűlés által elfoga
dott alapszabályokat felterjesztette a belügyminisz- i 
tóriumhoz és reméljük, hogy azt hamarosan jóvá
hagyva kapjuk vissza. A megalakulás óta serényen 
dolgozik a vezetőség az egyesület szélesebb keretű 
kiépítésén. E munkából minden egészségügyi alkal
mazottnak ki kell venni a reá eső munka részét. 
Nem szabad megelégedni azzal, hogy önmaga tagja 
lett, hanem törekedni kell, hogy a vele együtt dol
gozó kartársét vagy kartársnőjét is megnyerje az 
egyesületnek és harcos katonájává tegye.

Örömmel látjuk, hogy mind nagyobb számmal 
lépnek be az egyesületbe. Még örvendetesebb és 
biztatóbb, hogy ápolónőink közűi mér vannak, akik 
nemcsak mint rendes tagok járnak elő jó példával, 
hanem mini alapitótagok, neveiket elévülhetetlenül 
örökítik meg az utókor száméra az „Otthon" Egye
sület történetének lapjain.

Az 50.000 K, alapiló tagsági dijat eddig a következők fizet
lek be: Virág Júlia I!.. Bell Vilma. Somogyi Anna, Gotthard Lí
dia, Görög berenc. Nagy Józsefné, Szunyoghi Szeréna. Szép 
példa ez és hisszük, hogy sok követőre talál majd. Adomá
nyok címén a következő összegek érkeztek be: Görög Ferenc 
50.000, özv. Víg Ágostonné, özv. Preichach Aladárné, Fürst Gi
zella 25—25.000, Tóth Kálmánné 30,000, Tommási Bianka, Bo- 
zsák Alajosné, Szabó Pálné 15—15.000, Pirk Róza 11.600, Mun- 
tyán Gyuláné 14.300, Gáspár Ágnes, dr. Szűcs Gyula orvos, 
Péter Rózsi 10—10.000, Jex Józsefné 7000. Tóth Etel 5820, Pol
gár Lászlóné, özv. Tóth Istvánné, Szobocsán Anna, Rosner Gi
zella 5—5000, Szarka Teréz 2700, Szerencse Antal 1400 koro
nái. Az adományozóknak ezúton is hálás köszönetét mondunk

Az „Otthon'* Egyesület vagyonának kimutatása 1924. ápr. 
4-én lezárva :

Bevétel:
utcai gyűjtésből 1,101.555 K
dr. Krizs Árpád elnök úrhoz be
folyt adományok 18.000 H
részvényjegyzésből 969.290 „
kezelési díjból 193.245 „
titkársághoz befolyt adományok 716.649 „ 
„Otthon Egyesületi tagdíjból 1,287 550 „ 
időközi jövedelemből 3.133.711 *

összesen: 7,420.000 K 
Kiadások összeg: 192 447 „

Maradvány; 7,227.553 K
1924. április 4-től, április 16-ig

befolyt adományok. 97.000
Tiszta vagyon: 7,324.553 „

Amidőn e kimutatást közöljük, egyben újból 
felhívunk mindenkit, hogy hasson oda, hogy a leg
csekélyebb adományozásával is gyarapítsa a léte
sítendő „Otthon“-unk vagyonát.

Forgalm i adó.
Egy év előtt a fürdőkben alkalmazott fürdősö- 

ket és fürdősnőket forgalmi adóval akarta a pénz
ügyi hatóság megterhelni. Az alkalmazottak e tárgy
ban szövetségünk vezetőségéhez fordult, kérve el
járásunkat. Az alkalmazottak kérését méltányolva, 
szövetségünk vezetősége eljárt az adóügyi hivatal
nál, melynek eredménye, hogy a forgalmi adót a 
fürdőalkalmazottak részéről megszüntette. Szövetsé
günket az adóügyi hivatal átiratban a kővetkező ha
tározatról értesítette.

A m. kir. adóügyi útmulató és ellenőrző hivatalától. 
169.74/1923.

V—7 sz.
T. Keresztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak 

Országos Szövetsége
Budapest

VII., Dohány-u. 74.
H A T Á R O Z A T .

Cim 1923. évi március hó 6.-án kelt beadványában a für
dőkben alkalmazott íürdőszeméivzet munkatcljesitményéből 
eredő bevételeket az általános forgalmi adó alól mentesíteni 
kérte.

A kir. hivatal értesíti Címet, hogy az 1921. évi XXXIX. 
t. c. !II. fejezetének végrehajtása tárgyában kiadott 130.000 1921 
sz. Utasítás 14. §-a szerint az általános forgalmi adó tárgya a 
munkateljesítés is. — mely alatt a 16. §. szerint az ellenszol
gáltatás fejében teljesítetett bármely természetű — testi vagy 
szellemi tevékenység értendő. A fentidézett Utasítás 7. §-ának 
1. bekezdése értelmében nem esnek forgalmi adó aiá a bér 
vagy szolgálati (gazdasági függőségi) viszonyban állók, tekintve, 
hogy nem folytatnak saját számlájukra és saját felelősségükre 
önálló és független kereseti tevékenységet.

Budapest, 1924. ápr. 8. Dr. Csilléry s. k. miniszteri taná
csos. igazgató h.

A kiadvány hiteléül; 
Budapest. 1924. április hó 17.

Olvashatatlan aláírás 
pü. irodafőtiszt.

Ezzel kapcsolatban szükségesnek véljük a ke
reseti adózásról is tájékoztatni szövetségünk tagjait, 
mert több esetben tapasztaljuk, hogy vannak, akik 
nem tudják tartoznak e kereseti adót fizetni vagy 
sem. Amennyiben szakmánk nagyobb összetétele 
havi fizetést élvez, havi keresetek összegéről írunk. 
A keresetet úgy számítjuk, hogy abban az élelme
zés összegét is bele kell számolni, ha azt élvez:

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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Meghívó. A  Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete 1924. junius hó 14.-én (szombaton) a  Leimeter- 
féle vendéglő összes kerthelyiségeiben X., K ő b á n y á n  a „ R é g i S ö r h á z“-ban saját alapja javára

N  V  á  r  i 1T M n  P  n  P  1 V  t  rendez, melyre t. Címet és becsesI l y  d £  1 u l L i l C p  v l  y  l családját tisztelettel meghívja a Rendezőség,
Kezdete este fél 7 órakor. — Belépődíj vigalmi adóval együtt 6000 korona.

Kartársak és kartársnők! Az egyesület hosszú évek óta nem rendezett ünnepélyt a saját alapjára, azért ne maradjon el senki. Agi
táljunk ismerőseink körében, hogy minél többen legyünk. Jegyeket az egyesület titkárságánál és a 150-es rendezőségnél lehet kapni.

Villamos közlekedés 71., 37. és 75-ös kocsikon a végállomásig.

Havidíjasoknál:
400.000 koronáig adómentes.
400.000 K. felül 500.000 K.-ig 1000 K.
500.000 600.000 2000; „
600.000 700.000 3000 „
700.000 800,000 4000 „
800.000 900.000 5000 „
900.000 w 1,000.000 7000 „

1.000.000 1,200.000 10.000 „
1.200.000 1,400,000 13.000 „
1,400.000 n 1,600.000 16.000 „
1,600.000 1.800.000 20.000 „
1,800.000 2,000,000 24.000 .

Leírtuk e kis táblázatot, hogy irányadc
gálhasson a kereseti adózás megismeréséhez. Még 
csak annyit, hogy ezen adónemek csak f. évi má
jus 1-től léptek érvénybe.

Sztrájkra készülnek a bécsi kórházak ápolói.
Egyik napilapunk hasábjain olvastuk az alábbi

hirt:
A kórházak személyzetének passzív reziszten

ciája mindjobban elmérgesedik és attól kell tartani, 
hogy rövidesen formális sztrájk tör ki. Ma már a 
betegápoló nővéreket is kivonták az ambálatórium- 
ból. A szociális ügyek minisztere tárgyalásokat foly
tat az ellentétek kiküszöbölésére,

Ugyanezen újság más részén az alábbiakat írja:
Sztrájkjog a kórházi ágy mellett. Bécsből je

lentik. hogy az ottani kórházak alkalmazottai passzív 
rezisztenciával akarják kikényszeríteni jobb javadal
mazásukat. A híradás nem árulja él. miben nyilvá
nult meg eddig a pasziv rezisztencia, mely esetleg 
sztrájkká is fajulhat, de mindenesetre nagyon em
bertelen dolog éppen kórházi alkalmazottaktól ilyen 
eszközzel, ilyen fegyverrel küzdeni földi sorsuk meg
javításáért. Orvosok, medikusok, ápolók, apácák, sza- 
nitécek, ápolónők az emberszeretet katonái, akik, 
mikor karjukra övezik a vöröskeresztes jelvényt, szent 
esküt tesznek és égi jósággal kell felejteniök a földi 
hiúságokat, az emberi jólét és kényelem kicsinyes 
dolgait. Ezek az emberek hivatottsággal kell, hogy 
elinduljanak bús, de gyönyörű útjukon és fogadal
mukat szegik meg, mikor a rájuk bízott tehetetlene
ken akarják megboszulni képzelt sérelmeiket. A hord
agyat vivő szanitécek közül, aki a csatamezőn se
besültet keresve, ott hagyja a haldoklót: halált érde
mel. A halállal vívnak zord harcokat a kórháztermek 
lakói s az ápoló, aki közöttük jár. olyan, mint a 
sebesültet kereső szanitéc. Fegyelem, jóság és a 
saját életéről és érdekeiről való lemondás keli, hogy 
a lépéséit irányítsa és nemesebbé, emberibbé emelje 
a többi embereknél. A gépet otthagyhatja a munkás, 
a gép legfeljebb megáll, pihen és vár, mig a tőke 
áldozatkészsége megbékíti a munkást. A kézműves, 
az iparos leteheti a szerszámot, a mozdonyról leszáll
hat a vonatvezető, a hajóhidról a kormányos. Mindez 
csak késést jelent és pótolható veszteséget. De azok

nak, akik hűs kendőt borítanak a lázas homlokra, 
akik tehetetlen, elgyengült emberroncsok mellett vir- 
rasztanak, akik a lábbadozót gyengéden vezetik vé
gig a zöldelő kórházkerten, azok egy pillanatra sem 
hagyhatják el helyüket, az élet őrei ők a halál ka
pujában és az őrhelyet odahagyni: gyávaság. Már 
pedig a legnagyobb kincs, az élet őrzéséhez csak a 
legbátrabb embereket lehet besorozni, akik ha na
ponta szembe tudnak nézni a halál rémével, szembe 
kell hogy nézzenek bátran a saját gondjaikkal is. 
Ezért embertelen ez a passzív rezisztencia és ezért 
bélyegezzük meg a legnagyobb felháborodással azo
kat, akik beteg embertársaik gyöngeségével vissza
élve akarják kierőszakolni anyagi érdekeik győ
zelmét.

Ez utóbbi sorokra tesszük meg észrevételeinket. 
A sorok Írója igen szépen ecsetelte, hogy a kórházi 
alkalmazottak mily magasztos hivatást töltenek be, 
mégis a legszigorúbban elitéli őket, mert e súlyos és 
felemelő munkájuk érdekében — mivel méltó bérü
ket békés megértéssel nem tudják megszerezni — 
a legvégső fegyvert is készek igénybe venni. „Kép
zelt' sérelmeknek minősiti, miért e lépésre is képesek.

Feltételezzük, hogy a sorok Írója vagy egyálta
lában nem, vagy csak felületesen tekintett bele a 
hivatásos betegápolónőK sorsába, vagy ha ezt meg
tette, a kórházi alkalmazottak sivár életébe. Igaz, 
hogy Ausztriában és a többi európai államokban 
betegápoló testvéreink jobb viszonyok között élnek 
mint nálunk, mégis pasziv rezisztenciát kell tanusi- 
taniok, ha élni akarnak, mihez minden embernek 
joga van. Hogy hazánkban a kórházi alkalmazottak 
— ahol a viszonyaik rosszabbak, mert ma is havi 
100—150 ezer korona a bérük — békésen tűrnek, 
ezt isteni csodának és a szövetség vezetőségének 
békét kereső törekvése javára kell betudnunk. Azon
ban félő, hogy a szövetség vezetőségének ezen bé
kés törekvése nálunk is hajótörést fog szenvedni a 
kórházi alkalmazottaink elkeseredésén és itt is ko
moly kirobbanást von maga után. Ajánlatosnak tar
tanánk, ha a sorok Írója személyes meggyőződést 
szerezne kórházainkban az alkalmazottaktól és ezt 
tárgyilagosán írná meg.

H Í R E K .
Eljegyzés. Kövecsi Ilonka fürdősnőt a Gellért 

fürdőből eljegyezte Schramm Károly. Minden külön 
értesítés helyett.

Felhívás. Mindazon fürdősök, kik még a Für- 
dősök Betegsegélyző és Temetkezési Egyesületébe 
nincsenek beiratkozva, minden hó 1-én és 15-én 
beiratkozhatnak a hivatalos helyiségben Margit-kör- 
uton.

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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Kettős ünnep és a fürdők zárása. Tudjuk azt, hogy a 
fürdőalkalmazottak vasár- és ünnepnapja csaknem egyenlő a 
hét bármely napjával. Szövetségünk vezetősége évekkel ezelőtt 
lépéseket tett úgy a főváros tulajdonát képező fürdők, vala
mint a magánfürdők vezetőségénél, hogy alkalmazottaiknak, 
kiknek egész éven át ünnepnapjuk nincs, az év nagyobb ün- 
nepjein, melyek két naposak, nyújtsanak módot, hogy az első 
napcn a fürdő munkásság teljes nappal ünnepelhessen. E ké
résünket a főváros és nagyobbrészt a magánfürdők is méltá
nyolták, egy-két magánfürdő kivételével. A nagy dupla ünne
peken zárva tartottak. Most, hogy ismét a pünkösdi ünnepek 
előtt állunk, emlékeztetnünk kell azon fürdők vezetőit, akik a 
múltban nyitva tartották üzemeiket, térjenek a megértés útjára 
és kövessék a nagyobb fürdők példáját. Nyújtsanak módot, 
hogy alkalmazottaik is ez évnek nagyobb ünnepein, szerény 
családi körben ülhessék meg az ünnepeket. Hisszük, hogy e 
megértéssel békés megoldást nyert ez ügyben e kérdés.

Köszönetnyilvánítás. Fogadják ezúton hálás 
köszönetemet mindazok, kik esküvőm alkalmából 
jókívánságaikkal elhalmoztak. Szieben főtitkár.

Kultur előadásaink. Azon előadások, melyeket szövet
ségünk csütörtökön esténként rendezett, a beállott meleg idők 
miatt megszűntek. Legutóbb még két előadásunk volt. Az egyik 
f. évi április 24-én, melyen dr. Zibolen Endre gymnáziumi igaz
gató a régi rabszolga-rendszert ismertette, mely érdekességénél 
fogva a legnagyobb figyelmet váltotta ki a hallgatóság részéről. 
A másik felolvasást dr. Mandler Ottó főorvos, a kálvin-téri viz- 
gyógyintézet tulajdonosa tartotta. A felolvasás tárgya a „betegség 
és házasság" volt. A felolvasás oly közvetlen és mélyreható 
igazságokat ismertetett, melynek megismerése sok nőt és férfit 
mentene meg a boldogtalan házasélettől. Előadóinknak fárado
zásukért ezúton is hálás köszünetet mondunk. Az előadásokat, 
melyeket a nyári idényre beszüntettünk, az ősszel újból rend
szeresíteni fogjuk és reméljük, hogy ugyanolyan szeretettel, ál
dozatkészséggel fogják az előadó urak vállalni e missziót, mint 
tették ezt a múltban. Több előadónk, kiket mór megnyertünk ez 
alkalommal, hisszük, hogy elmaradt előadásukat az őszi turnus
ban meg fogják tartani.

Halálozások. Pásztor Andrásáé hosszas beteg
ség után elhunyt. Temetése f. évi május 12-én volt 
Páty községben. Hat évig volt alkalmazva a Gellért 
fürdőben. Szövetségünknek hosszú éveken át pon
tos és hűséges tagja volt. — Wobiczky Alajos für- 
dős 78 éves korában elhunyt. Temetése f. évi má
jus 14.-én volt a Farkasréti temetőből. A Rácz-für- 
dőben 40 évig volt alkalmazva. Szövetségünknek is 
tagja volt. — Villás Mária ápolónő 19 éves korában 
önkezével vetett véget életének. Árva leány volt és 
valószínű, hogy e feletti keserűségében követte el 
tettét. Temetése f. évi május 4-én d. u. 4 órakor 
volt a rákosi temető halottasházából. A temetésen 
a Rókus-kórház részéről — ahol alkalmazva volt — 
a felügyelőn és főápolónőn kívül nagy számban 
vettek részt kartársnői. — Nyitrai Matild ápolónő 
33 éves korában a Szent László-kórházban elhunyt. 
Temetése f. évi május 22-én d. u. 4 órakor volt, 
melyen a Szent István-kórház ápolónői, ahol leg
utóbb teljesített szolgálatot, nagy számban vettek részt. 
— Asbóth Ilonka ápolónő 29 éves korában elhunyt. 
Temetése f. évi május 24-én d. e. 10 órakor volt a 
rákosi temető halottas-házából. Temetésén kartársnői 
is szép számmal vettek részt. Nyugodjanak békében 1

Választmányi ülések. A Betegápolók Egyesülete f. évi 
április 29-én tartotta rendes havi választmányi ülését Madari 
Sándor alelnök vezetésével. A határozatképesség megállapítása 
utón Miskolci Béla olvasta fel a jegyzőkönyvet, melyet több 
módosítás utón elfogadtak. Tatár Balázs a pénztári állományról 
számolt be, amit megnyugvással tudomásul vettek. Szieben 
József főtitkár tette meg ezután a havi jelentését, melynek tudo
másulvétele után a kérelmekre tértek ót. Németh Mária és Tóth 
Kálmánná kérelmét, melyben a második osztályból az elsőbe

való áthelyezésüket kérték, egyelőre elhalasztotta, mert a sza
bályokban előirt feltételek még nincsenek meg. Molnár Irma és 
Horváth Marcella kérelmét, melyben a harmadikból a második 
osztályba való helyezésüket kérték, az igazgatóság magáévá 
tette. Ravasz Róza halasztási kérelmét a tagdíjfizetésre vonat
kozólag egy hónapi időtartamra engedélyezte. Szieben József 
főtitkár kérte az igazgatóság döntését Czanik Lászlóné (szül. 
Jütner Lujza) névviselésének ügyében. Az igazgatóság olykép 
határozott, hogy kellő igazolás utón a fényképes szolgálati 
könyv ótirassék. A főtitkár kérte az igazgatóság tagjait, hogy 
amennyiben valaki alkalmas helyet tud, ahol nyári mulatság 
megtartható lenne, jelentsék azt be a megválasztott előkészítő 
bizottságnál. Somogyi Anna indítványára a tisztviselők fizetés
rendezését intézték el. Végül Soltész Edéné titkárnő az uj tagok 
névsorát ismertette, mely ellen kifogás nem tétetett. Több tárgy 
nem volt, elnök az ülést bezárta. — Szövetségünk f. évi május 
7-én tartotta rendes havi választmányi ülését dr. Krizs Árpád 
elnök vezetésével. Válty Ferenc jegyző a határozatképesség 
megállapítása után felolvasta a jegyzőkönyvet, mely módosítás 
nélkül elfogadtatott. Szele József a pénztári állományról számolt 
be, mely megnyugvással vétetett tudomásul. Szieben József fel
olvasta a központ ótirátót, melyben Székely János v. államtitkár, 
központi elnök 15 éves munkálkodásának megtartandó jubileu
mán* való részvételre hívja fel Szövetségünket. A jubileumon 
való részvétel mellett döntöttek. Ezután a választmány több 
oly ügyet tárgyalt le, mely a szövetség belső ügyeivel volt 
kapcsolatos, végül az elnök az ülést bezárta. — A Fürdősök 
Egyesülete f. évi május 14.-én tartotta meg választmányi ülését 
Nagy Pál elnök vezetésével. Baracsi Mihály felolvasta a jegy
zőkönyvet, mely ellen kifogás nem tétetett. Gila Ferenc a pénz
tári állományt ismertette, mit nagy megnyugvással vettek tudo
másul. Nagy Pál elnök szóvótette, hogy a tagok nem rendesei}^, 
fizetik a tadijat, kérte a választmány tagjait, hassanak oda, 
hogy akikkel érintkezni tudnak, pontosabb fizetésre buzdítsák. 
Jelinek Lajos kérdést intéz a vezetőséghez, van-e tudomása, 
hogy a Széchenyi-fürdőben újabban szakavatatlan alkalmazot
takat vettek föl és hogy ezekkel a szakmunkásokkal egyenlő 
beosztásban kell óllani. Valamint egy nyári fürdő uszómesteri 
ügyét is megemlíti. Az elnök felszólalónak megadja a felvilágo
sítást, mit tudomásul vesz. Dicsi János a vizgyógyintézetek 
kezelési díjszabásainak egységesítése tárgyában szólalt fel, ami 
hosszabb vita tárgyát képezte. Végül foglalkozott a választmány 
a múlt években szokásos arató ünnepély rendezésével, melyben 
azonban még végleges határozatot nem hozott. Több tárgy nem 
volt, elnök az ülést bezárta.

Adományok. A Magyarországi Betegápolók és Ápoló
nők Egyesületének a legutóbbi kimutatásunk óta a következő 
adományok folytak be: Hollender Ede. Barinka Józsefné, Ex- 
ner Adolfné. Lenti Istvánná 30—30 000, özv, Preischal Aladárné 
25.000, özv. Murzsán Sándorné 20.000, Gold Rózsi 12.000, Ku- 
bicza Anna, Puskór Istvánná. Gábor Júlia, Juhász Józsefné II., 
Németh Mária 10—10.000, Meder Mária 8500 Bodor Jónosné 
8000, Ordán Mária 5800, Görög Ferenc 5600, Kozma Jolán 7300, 
Kiss Eszter I. 5500, Pólmay Józsefné 5300, Suba lmréné 5100, 
Bell Vilma. Somogyi Anna, Vörös Jenő 5—5000, Wanyó Zsu
zsanna 4000, Tóth Mariska 3600, Sas Józsefné, özv. Juhász 
Józsefné 3—3000. Novák Istvónné 2800, Kőnig Józsefné 2300, 
Báthory Zsuzsanna, Benkő Karola 2—2000, Báló Mária 1650, 
Göbölös Jánosné 1900, Sütő Margit 1600, Varga Júlia 1500, 
Martinovszki Teréz 1300, Simonná, Csury Andrósné 1 —1000, 
Bakos Mária, Krajcsi Rózsi 8—800, Hanók Óiga. Reiter Irma 
600. Feldmann Mária. Szarka Teréz, Woda Anna, özv. Medek 
Ferencné 5—500, Csónyi Jónosné 400, Török Lajosné 350, Czet- 
telbacher Jozefin 320, Rosner Gizella, Juhász Sándorné 3— 
300, Peti Rózsi 120, Podgerelecz Katalin. Herfort Frida 1 —100 
koronát, özv. Horváth Gvulóné több zsák szenet adományozott. 
A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Országos Szakegyesüle
tének adományoztak Horváth István 15.000, Huszár Mátyás 10 
ezer. Törő Ignác 6 ezer, Bell Vilma, Varga András 5—5 ezer 
Onszky Ferenc 4 ezer. Kovács György 1900, Kassai Péter 1024 
Baracsi Mihály özv. Cselovszky Pólné 1000, Gondos János 300 
koronát. Az adományozóknak ezúton módunk hálós köszönetét.

Tekéző sport. A fürdősök tekéző sportja e hó 
9.-én megkezdődött I., Budaőrsi-úton az Avar-féle 
vendéglőben. Minden pénteken d. u. a tagok ren
delkezésére áll.

Figyelmeztetés. Felhívjuk mindazon t. tagtár 
sainkat és tagtársnőinket, kik tagdijaikkal hátralék
ban vannak, azt mielőbb rendezzék, mert az ebből 
származó hátrányokat saját hibájuknak tudjuk be.

Községi Sajtóvállalat R.-T. Dorog. — 1924. 450. — Felelős nyomdavezető: Udvardy Béla.


