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A betegápolók, ápolónők, oki. kábák, fürdő- 
sök, fürdősnők, masszőrök, vizgyógykezelők, 
pedikürözők úszóm esterekstb.,kórházi segéd
munkások és rokonszakmával foglalkozók  

hivatalos szaklapja.
Lapja A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9-től 12-ig, 

d. u 3-tól 7 óráig. — Díjtalanul közvetít inté
zetek, klinikák, kórházak, szanatóriumok, für
dők és magánosok részére képzett személy

zetet helyben és vidékre.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. 16. 
Telefon : Józ.ef 122—24.

SZERKESZTŐ :
Dr. RAJNAI BÉLA 

orvos, elnök
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZIEBEN F JÓZSEF.

Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb árban.
Kéziratok vissza nem adatnak.

Előfizetési á r : Negyedévre 5000 K.

Ki az őrhelyre — figyeljünk.
Január elsejével ránk köszöntött az 1926-os év. 

Minden uj»évszám egy uj esztendőt jelent. Az uj év
számok megjelenésével lelkünket uj reménysugarak töl
tik be. Tele reménnyel nézünk a-jövő elé, bízva az uj 
év több szerencsét, nyugodtabb megélhetést fog nyúj
tani, mint az elmúlt.

Minden uj éz küszöbén e remény táplált bennün
ket, mégis azt kell mondanunk, hogy nagyon sok te
kintetben ért bennünket csalódás. A gazdasági helyze
tünk javulása helyett, azt mondhatjuk rosszabodás állott 
be. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy fizetésünk 
nem emelkedett, azonban a fizetés javítás rendszerint 
későn jött és nem olyan arányban, mint amilyen arány
ban a drágaság emelkedett. Az élelmezésünk terén sem 
mutatkozott örvendetes javulás, mert ma is fenáll a 
helyzet, hogy azt saját költségünkkel kell kiegészíteni. 
A munka, melyből nem csak egy
személy részére való jutott ki ed
dig is, nem hogy csökkent volna, 
azonban még inkább szaporodott.
A bánás módról, tisztelet egy ke
vés kivételnek, sok kívánni valót 
tudnánk elmondani . . .

Ezt az uj év küszöbén az ó 
évre, minden lelkiismeret furdalás 
nélkül állapíthatjuk meg.

Most már fenmarad a kér
dés, hogy a megállapítások után 
az 1926-os évben milyen eshető
ségek elé nézünk, milyen kilátá
sokkal kecsegtet az.

Első sorban is kötelességünk 
minden erőnkkel oda hatunk, hogy 
azok, akik már az egészségügyi 
pályán működnek és kenyerüket, 
megélhetésüket itt akarják bizto
sítani, azokban az önművelődés 
eszméjét fokozzuk. Azokat a beteg
ápolókat és ápolónőket, akik már 
évek óta e pályán keresik meg a 
kenyerüket, azonban még beteg
ápolási tanfolyamot nem hallgat
tak, meg kell győznünk arról, hogy 
ez elengedhetetlen szükségesség, 
mert e nélkül csak félig felel
hetnek meg a betegápolás hivatá
sának.

Szövetségünk vezetősége.

Ha kellő gyakorlati és elméleti tudással rendelke
zünk és szolgálatunkat lelkiismeretes pontossággal körül
tekintéssel végezzük el akkor, de csakis akkor követel
hetjük meg a jobb fizetést és a tisztességes bánásmódot.

Őrködnünk kell, hogy sorainkba a jövőben csak 
olyanok kerülhessenek, akik intelligencia, rátermettség 
és erkölcsi szempontból kifogás alá nem esnek és a 
kikben meg van az érzék az iránt, hogy a betegápolást 
nem csak kenyérkereseti forrásnak, vagy csak átmeneti 
foglalkozásnak — jobb hiányában — használják, hanem 
élethivatásnak is tekintik 1

E pontnál segítő társakra kellene találnunk a kór
házak igazgatóiban, orvosaiban, gondnokaiban és mind 
azon tényezőkben, akik a személyzet alkalmazásainál 
közre működnek.

Közegészségügyünk fellendítésénél nagy szerepe 
van a betegápolás hivatalos képesítéshez kötésének, amit 
a Szövetségünk kebelébe tartozó Magyarországi Beteg
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ápolók és Ápolónők Országos Egyesülete már több mint 
egy évtized óta sürget. Reményünk van arra, hogy végre 
e kérdés is már a közel jövőben megoldást fog nyerni.

Azonban kívánatos volna, ha ezen kérdés megol
dásával a minisztérium az utóbbi években elszaporodott 
azon kétes ápolónő közvetítő irodákat is megszüntetné, 
a melyek semmi esetre sem hivatottak a közegészség- 
ügyet szolgálni. Jövő sorsunk kialakulásában a fent is
mertetett dolgok nagy mértékben játszanak szerepet.

Hazánk újra építéséből, minden nagyzás nélkül 
mondhatjuk, mi egészségügyi alkalmazottak kivettük a 
részünket. Mert alig van még szakma, mely napi 12—14 
órás szolgálat után oly csekély díjazást élvezett volna, 
mint mi. Elismertük, hogy az intéző köröknek igazuk 
volt, amidőn az állam és a főváros súlyos gazdasági 
helyzetét tártánk elénk. Tűrtünk a jobb jövő remé
nyében. Ezt nem tagadhatja el tőlünk senki. És ha igaz 
az, hogy a nehéz időkben meghoztuk az áldozatot, kér
dezzük nincs e jogunk ma több megbecsül sre, igaz
ságosabb elbírálásra, mint a milyenben részesítenek.

Azonban kérdezzük, bizalommal nézhetünk-e a jövő 
elé. Méltányolni fogják-e ezen áldozat készségünket. 
Vájjon a viszonyok javulásával nem-e fog bennünket 
csalódás érni.

Úgy érezzük, a mutatkozó jelenségekből, hogy ag
gályokra okunk van. Azt látjuk, hogy a beállott nagy 
szanálás következtében a telefon központból is sok „te
lefonos kisasszony" szanáltatott, akik jobb alkaom hiá
nyában, a betegápolási pályára lépnek. A főváros egyik 
klinikáján most folyik a kiképzésük. Hogy nem hivatá
sos ápolónők lesznek belőlük, megvagyunk győződve. 
Az ország egyéb helyein is kívánnak betegápoló képző 
tanfolyamokat nyitni.

A tanfolyamokra szükség van. Ezt mi már több 
mint egy évtized óta hangoztatjuk, sőt ma is sürgetjük 
a betegápolásnak képesítéshez kötését. Azonban e tan
folyamoknak nem szabadna nézetünk szerint a túlterme
lést szolgálni.

E tanfolyamok első feladata kell hogy legyen azok
nak az elméleti kiképzése, akik már hosszú évek óta 
működnek mint ápolók és ápolónők, azonban bármely 
körülménynél fogva azt még nem végezték el. Másod 
sorban pedig hivatva volna az utánpótlásról gondos
kodni.

Ha ezek a szempontok vezet k az ügy intézőit, úgy 
csak üdvözölni kell ezt a törekvést, mert akkor igazolva 
látjuk önmagunkat, ami pedig csak hasznára válhat 
egészségügyünknek, azonban ha nem ezt e célt szol
gálja, úgy már előre is tiltakozuuk ellene, mert ez azok 
létérdeke ellen van, akik hosszú éveken át hoztak áldo
zatot a jobb jövő reménj'ében és ez nem is válhatik 
hasznára egészségügyünknek.

A jövő képe kezd kialakulni előttünk. Jól vagy 
rosszul, rajtunk múlik. Minden egészségügyi alkalma
zottnak — saját és a köz érdekében — kötelessége a 
szövetség vezetőségének oldala mellé állani, azt segíteni 
a munkájában. A milyen erőt képvisel a szövetség, olyan 
eredményt várhatunk. Leírtuk e sorokat, okuljatok rajta. 
Nyíljon ki minden egészségügyi alkalmazottnak a szeme, 
álljon ki mindenki a saját őrhelyére és figyeljen. Ez 
erkölcsi kötelesség.

Fogorvosi kedvezmény. Felhívjuk mindazon t. Tagjaink 
figyelmét, kik fogápolásra igényt tartanak, forduljanak a szövet
ség titkárságához. Szövetségünk vezetőségének módjában volt egy 
fővárosi fogorvossal tagjaink érdekében megállapodást létesíteni, 
hogy kedvezményes áron hozathatják rendbe foghiányukat. Mind
azok, kik igényt tartanak a kedvezményre, azok a szövetség ttkár- 
sdga által kiállított igazolványt kapnak, melynek felmutatása 
mellett lényeges kedvezményben részesülnek.

M it nyújt
a Beteg- és TemethezÉsi Önsegélyző a lapunk

Szövetségünk tagjaink régi óhajának tett eleget, 
amidőn a fenti cimen az alapszabályaink alapján e moz
galmat megindította. Sokan vannak, akik nem tudják, 
hogy ezen alap mily üdvös célt van hivatva szolgálni 
és igy nem is tanúsítanak nagyobb érdeklődést ez ügy 
iránt. Pedig megérdemli e tárgy, hogy vele minden egész
ségügyi alkalmazott komolyan foglalkozzék és azt felka
rolja. Sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy ők 
tagjai a kerületi pénztárnak és igy nincs szükségük egy 
ilyen alapra. Pedig tévednek. Tévednek pedig azért, mert 
a tapasztalat is bizonyította, hogy ha egy oly tagunk, 
aki a kerületinek tagja is volt betegsége esetén megkapta 
— súlyosabb esetben — a kórházba italást, vagyis az 
orvosi és ezzel járó segítséget, azonban a táppénz az 
kórházi ápolási díjra lett fentartva.

így készpénzt betegsége tartamára nem kapott kéz
hez, pedig tudjuk, hogy ilyen esetekben a betegeknek 
vannak igényeik. így azután megtörtént, hogy tagjaink, 
kik csekély keresetükből félre tenni nem tudtak, kartárs- 
nöik jóindulatára voltak utalva. Ez a segítség nem jut ki 
mindenkinek. Azonban legtöbb esetben az önérzete is 
bántja a beteg kartársnöt vagy kartársat, hogy az amúgy 
is nehéz viszonyok között élő többi testvér segítségére 
támaszkodjon.

Mindezek figyelembevételével indult meg e mozgal
munk. Lehetőleg keveset kérni és minél többet adni. 
Ez a szociális szempont. Ott segíteni, ahol a szükség 
kopogtat. Úgy segíteni, hogy azt testvérünk érezze, tudja, 
hogy az nem alamizsna, hanem a közös erőnkkel egy- 
begyüjtött tőke, mely mindazoknak rendelkezésére áll, 
akik e tőkét segítettek összegyűjteni, tehát az övé is, 
aki most a takarékosságának és előrelátásnak élvezheti 
gyümölcsét.

Szemléltető képét kívánjuk adni a fentieknek, ami
dőn számokban kívánjuk azt bemutatni a könnyebb 
megértés cáljából. A kimutatásunkat 500 tag után és 
fiz éves lagság után ismertetjük:

A tag egy hónapra fizet ......................  5.500 K,
„ „ „ évre „   66.000 „

„ tiz „ „   660.000 „
egy elhalálozás esetén fizet . . . .  11.000 „ 
ha tiz év alatt 50 elhalálozás van

úgy f i z e t .............................................  550.000 „
Tehát ha 50 elhalálozás esete állana be tíz év alatt, 

befizetne összesen beteg- és temetkezési járulék címén 
1.200,000 koronát.

Mit kap ezzel szemben, ha tiz évig nem venné 
is igénybe a segélyezést?

500 tag után 1 h é t r e ......................... 250 000 K.
„ „ „ 10 „ ......................... 2,500.000 „

esetleges elhalálozás esetén . . . .  5,000000 „
Tehát ha tiz év múlva veszi is igénybe a beteg

segélyt és azt tiz hétre élvezte, akkor is a befizetett 
1.200,000 koronával szemben kap 2.500,000 koronát, 
ha pedig elhaláloznék az összeg 7.500.000 koronát tenne 
ki. Vagyis az első esetben, csak betegség esetén is már 
a befizetett összegének dupláját, mig halálozás esetén a 
hatszorosát kapja a tag vissza.

Azonban a segélyezés már a tagság negyedik hó
napjában is igénybe vehető és igy nem kizárt dolog, 
hogy a betegsegélyezést a tiz év alatt több ízben is 
igénybe veszi, mely esetben sokszorosan élvezi a fenti 
előnyöket.

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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Ezen ismertetés után hisszük, hogy a szövetségünk 
tagjai meg fogják érteni az önsegélyző alapunk nemes 
célját és nem elégszenek meg azzal, hogy csak önma
guk legyenek tagjai, hanem törekedjenek arra is, hogy 
minden egészségügyi alkalmazott tagja legyen. Tartsuk 
szem előtt, hogy minél többen leszünk, annál többet 
nyújthatunk.

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT.
Rádió az egészségügy ssolgálatában. Az egészségügyi re

formiroda és a magyar rádió részvénytársaság megállapodása ér
telmében az eddigiek szerint január 19.étől kezdve minden ked
den délután 6 é3 fél órától 7 óráig a rádióhangversenyek műso
rában egészségügyi tárgyú előadások is fognak szerepelni. Az 
előadásokat a rádiórészvénytársaság rendezi és azoknak megtar
tására a legnevesebb szakembereket kéri fel a reformiroda. Az 
előadások programmjának összeállításán most dolgoznak, legkö
zelebb nyilvánosságra is kerül.

A rákospalotai a lk oholellenes gyógyitóház.
A népjóléti és munkaügyi miniszter, miután a magyar 
alkoholellenes mozgalmat uj életre keltette, nagyarányú 
anyagi támogatásával biztosította, hogy az általános Köz
jótékonysági Egyesület által fenntartott rákospalotai al
koholellenes gyógyitóház működését újra megkezdhette. 
Az alkoholellenes mozgalom modern kiépítése során 
számos hasonló gyógyitóház létesítésére van kilátás.

A Népegészségügyi Muzeum tanulságos szcmléltdtő 
anyaggal bővült, amennyiben a vezetőség a legmodernebb bal
esetvédelmi berendezések bemutatását tette lehetővé. A muzeum 
uj anyaga naponta 10—1 óra között díjtalanul megtekinthető. 
(VI., Eötvös-utca 3.)

M agyarország m egcsonkítása és  a felvidék  
eg é sz sé g ü g y e . Cseh szaklapok .közleményeiből kitű
nik, hogy a szlovenszkói munkásbiztositó pénztárak 
gyógykezelési terhei az utólsó öt esztendőben nagy 
emelkedést mutatnak. Szakemberek magyarázata szerint 
ennek legfőbb oka az, hogy a felvidéki tót lakosság 
mióta az alföldi mezei munkától el van zárva fokozot
tan tódul az indusztriális munkamezőkre, ami a környe
zet és az életkörülmények megváltozása folytán egyet 
jelent azzal, hogy betegedési statisztikája lényegesen 
megromlott.

A Rockefeller-alapitvány 1924. évi működése. A nem
rég közzétett jelentés Bzerint *z alapítvány 1924-ben 13 788,866 
dollárt fizett ki különböző országok egészségügyi irtézményei- 
nek és szervezeteinek támogatására. Működése a világ 109 álla
mára terjed ki, ezenkívül immár negyedik éve vesz részt a Nép- 
szövetség egészségügyi tevékenységében. Ellenére annak, hogy 
az alapítvány rendelkezésére óriási tőkék állanak, a megoldandó 
feladatok nagy tömegéből csak keveset tud az alapítvány teljes 
mértékben támogatni.

Fogápolás és népegészségügy. A rosszul vagy egyálta
lában nem ápolt száj egész sereg belső betegségnek okozója. Ezért 
vált a fogápolás rendszeressé tétele elsőrendű közegészégügyi 
jelentőségű feladattá. Különösen fontos a fogápolás a gyermek
korban, amikor még a szuvasodás megelőzhető, ezért létesítenek 
mindenfelé az iskolákban gyermekfogklinikákat. Amerikában már 
fogászati védőnők is működnek, akik a megelőzés ilyen tömegmun
kájában rendkívül beválnak, mert nemcsak a fogápolás közegész
ségügyi jelentőségére, hanem annak népgazdasági fontosságára 
is kioktatják a lakosságot, hangsúlyozva azt, hogy a helyes és 
rendszeres fogápolás későbbi nagymérvű kiadásokat tesz feles
legessé.

ÁPOLÓK É S  ÁPOLÓNŐK HÍREI.
Cabaré esté ly . A Betegápolók Egyesülete f. évi 

február 7-én vasárnap este fél 7 órakor az Otthon he
lyiségében IX, Üllői-ut Zita telep 50-es épületében sa
ját alapja javára kitünően összeállított Cabaré estélyt 
rendez, melyre kérjük t. Tagjaink minél nagyobb szám
ban való megjelenését. Belépő dij nincs. Ruhatár 10.000 
korona. Vendégeket szívesen látunk. Felülfizetéseket a 
jótékonycélra való tekintettel köszönettel fogadunk és a 
szaklapunkban nyugtázunk. A rendezőség.

Otthon asztaltársaság. Szövetségünk kebelében már évek 
óta működik az „Otthon" asztaltársaság, mely részben az össze- 
tartozandóság, részben pedig a szövetségünk tagjaiban a takaré
kosság érzetének fokozását van hivatva szolgálni. Az „Otthon" 
asztaltársaság működése egy évre terjed ki és minden évben 
karácsony ünnepe előtt oszlik fel, amikor az asztaltársaság fel
számol és tagjainak a befizetett tőkéiket a felosztott kamattal 
együtt fizeti vissza. Azonban egy nemesebb hivatása is van az 
„Otthon" asztaltársaságnak, mely abból áll, hogy az év köz
ben megszorult tagjai, ha sürgős pénzbeli t-egélyre szorulnak, úgy 
minden nehézség nélkül kapnak kölcsönt, melyet részletekben is 
fizethetik vissza, mely összeg után csak igen csekély kamatot 
fizetnek be. Ez azonban az év végén rendszerint meg is térül az 
osztalék címén. A múlt évben az „Otthon" asztaltársaságnak 27 
rendes fizető tagja volt. A befizetett töke 29,£90.000 korona az 
osztalék 3,031.700 kerona volt* A kifizetés után az „Otthon" asz
taltársaság újból megalakult és a vezetőség megválasztása után 
ez évre isiiét megkezdte a működését' A jelek szerint az idén 
a szövetség tagjai részéről nagyobb érdeklődés mutatkozott, 
mert a múlt évi 27 taggal szemben ma már 40 tagja van az „Ott
hon" asztaltársaságnak. Reméljük, hogy az idén még áldásosabb 
tevékenységet fog kifejteni, mint az elmúlt évben.

A kórházi b izottság ülése. F. évi január 21-én 
tartotta a főváros kórházi bizottsága ülését, a melyen a 
fővárosi közkórházak alkalmazottainak újabb fizetés ren
dezése is napirendre került. Az uj fizetéseket a bizott
ság egyhangúlag elfogadta. Dr. K/izs ^rpád a fizetés 
rendezéssel kapcsolatban a laboransnők magasabb fize
tési fokozatba helyezését kérte, mit a bizottság magáévá 
tett, egyúttal a szolgák státusának megállapítását is kérte. 
A bizottság e kérelmet akként oldotta meg, hogy addig 
is mig evvel elkészülhetnek pótdijakat utal ki. Az uj 
fizetések mint már előző lapunkban is jeleztük ez év ja
nuár elsejével lépnek életbe. Amennyiben az alkalma
zó tak utólagosan kapják a kórházakban a fizetést, igy 
az első uj felemelt fizetést január 31-én kapják kézhez. 
Az ápolónők legalacsonyabb fizetése a levonásokon kí
vül, amit kézhez kapnak 525 000 korona lesz. Az osz
tályosok, ferlőztelenitők stb fizetése ennél magasabb lesz.

Jelmez estélyünk. A Betegápolók Egyesülete f. évi január 
10-én tartotta meg a jelmez-estélyét, mely a szokásos estélyeink 
iránti érdeklődéit nélkülözte. Mindamellett azok, akik az estélyen 
résztvettek, a legjobb benyomásokkal távoztak el. Az estélyen 
dr. Benárd Ágost v. népj. min. szövetségünk elnöke is megjelent 
és éjfélig időzött ott

A hölgyek részéről a következők vettek részt: Pajor Sa
rolta Roskoványi La jós né, Deák Mária, Papdy Antalné, Balázs 
Flóra, Somogyi Anna, Özv. Beledy 1 árolynó, Hamvay Istvánné, 
Profusz Etelka, Gáspár Ágnes, Bell Vilma, Szieben „ ózsefné, 
Warecha Erzsébet, Luczky Juliska, Jaskó Ferencznó, Lászlö h t- 
vánnó, Gyenge Teréz, Bruckmann Ilona, Kertész Mancika, Molnár 
Mancika, Bruckmann Ádámné, Nagy Margit, Györkös Jánosné, 
Kajtár Tériké, Kajtár Piroska, Kajtár Tamásné. Futás Margit, 
Kovalda Hona, Purcel Béláné. Kizák Vera, Strompek Ilona, Canik 
Lászlónó, Böde Józsefné, Böde Annu ka, Böde Margitka, dr. 
Schlamadingar Jenöné, Zsolnai Gézáné, Deutsch Nándorné, Péter 
Róza, Molnár Mária, Csenta Annus, Szilágyi Katóka, Kincs Ist
vánné, Hertelendi Mária, Kulpa Angella, Kopcsándi Józsefné, 
Tóth Balázsné, Bodó Mariska, Mtiller Ernöné, Deresovics Margit, 
Poláiiszky Emma, Vozárik Gyuláné, Biró Anna, Érsek Ica, Volga 
Juliska, Monori Erzsébet, Báthory Aranka, Szűcs Sárika és Ko- 
hajda ilonka.

Az estély fényét a jelmezek emelték, a melyek közül ki
váltak a rokokó, ördög, Jancsi, holland és cigány.

Felülfizettek és tiszteletjegyüket megváltották: MüllerErnő 
és neje 150.000, dr. Benárd Ágost, dr. Harabel Döméné, Bell

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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Vilma, Apponyi Lajos 100.000, Balázs Flóra, Molnár Rózsi, Ju
hász Lajos. dr. Genersich Andor, Löff Józsefné, Szieben Józsefné, 
Radován J. és Papdvné, Kajtár Tamásné, Györkös J. és neje, 
Kertész Károly 50 000, dr. Gárdonyi Alfréd, Elek Márta, Balogh 
L. és neje, Tóth B. és Kopcsándy 40.0C0, Ho ecz József 3S.0Ö0, 
Plesoh Kató, Görög Ferenc, Pataky Bertalan, Péter Iióza, Szfios 
Sárika, Válffy Ferenc 30 000. Lohr Gyula, Wolf Lujza, Bordás 
Teréz, Meder Mária, Futás Józsefné, Nagy Pál, Monori Erzsébet 
25.000, Profusz Etelka, Warecha Erzsébet, László Istvánné, Deák 
Mária, Horváth István, Vozárik Gyuláné, Pauer János, N. N., dr. 
Mosonyi Albert, grf. Zichy Lívia" dr. Milkó Vilmos, dr. Fekete 
Gábor, Miskolczy Béla, Boray Józsefné, Ravasz Róza, Soós Géza, 
Zsemley Ferencnó, Fazekas Kovács Jánosné, M. N., Nováky Gyula, 
Soós Gézáné, özv. Tóth Gyuláné, Karvalits Eleonóra 20.000, Deuts 
Nándiimé 10.000, Pajor Sarolta 0.000, Beledy Károlyné 5.000 
koronát.

A keresztény politika kézi könyvtára Most 
került ki a nyomda alól az első kötete a fenti címen 
ismerteteft miinek. A mű tiz kötetből fog állani, mely 
sorozatosan kerül ki a nyomdából. A mű Haller István 
v. miniszter, ngy. képviselő szerkesztése mellett lát nap
világot, mely mű minden kereszténynek felbecsülhetet
len értékkel bir. Az első kötet már kapható szövetsé
günk titkárságánál VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. da
rabonként 25.000 koronáért. Ne mulassza el senki e 
nagybecsű munkát megszerezni.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HÍREI.
M eghívó. Szövetségünk fürdősszakosztálya 1926. 

február 14-én, farsang utolsó vasárnapján este 9 órai 
kezdettel a Szent Gellért szálló nagyhalában saját alapja 
javára tánccal egybekötött művész estélyt rendez, a fő
város több ismert művésznője és művésze szives közre
működésével, melyre t. Címet és b. Családját tisztelettel 
meghívja a rendezőség. Belépődíj vigalmi adóval együtt 
30.000 korona. Feiülfizetéseket a jótékonycélra való te
kintette! hálás köszönettel fogadunk és szaklapunkban 
nyugtázzuk. Jegyek előre válthatók a rendezőségnél és 
a titkárságnál VII., Dohány-ucca 74. I. em. 16.

Felhívás a ren d ezőségh ez. A Fürdősök Egye
sületének elnöksége kéri mindazokat, akik a f. évi feb
ruár hó 14-én tartandó művész-estélyen rendezői tiszt
séget vállaltak, szíveskedjenek f. évi február hó 4-én 
csütörtök este 7 órakor az egyesület helyiségében VII., 
Dohány-ucca 74. I. em. 16. sz. alatt megjelenni.

Választmányi ülés. A Fürdösök Egyesülete f. évi január 
7-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését, melyet Nagy 
Pál elnök vezetett le. Az elnök üdvözölve a megjelenteket, az ülést 
megnyitotta. Onódy János z jegyzőkönyvet olvasta fel, melyet 
némi módosítással a választmány tudomásul vett. G/'Zű Ferenc a 
pénztári állományról tett jelentést, Szieben /ózsef főtitkár pedig 
beszámolt a fürdősök képesítése ügyében megtartott ankétről és 
annak jelenlegi állásáról. A jelentésekhez Nagy Pál, Bugyáki 
Ferenc, Kertész Károly és még mások szólották hozzá, majd a 
választmány a jelentéseket egyhangúlag örömmel vette tudomásul. 
Szieben /ózsef főtitkár felolvasta Sándor László fürdős azon le
velét, melyben lapunk december havi számában megjelent egyik 
közleményt a maga személyével hozott kapcsolatba és azt sérel
mesnek tartotta, miért is helyreigazító nyilatkozat közzétételére 
valamint egy választott biróság kiküldését hozta javaslatba. A 
levélhez Nagy Pál, Kertész Károly, Hartner Alajos, Fazekas 
Mihály, Dankó István és mások tették meg észrevételeiket, majd 
Szieben /ózsef a levél tartalmával és hangnemével foglalkozott és 
azon való csodálkozásának adott kifejezést, hogy a lapunk köz
leménye általános jelleggel birt, ugyan névleg senki benne meg
nevezve nem volt és Sándor László mégis magára vonatkoztatta 
azt. Maga részéről nem látja szükségét semminemű nyilatkozat 
közzétételének. A választmány Szieben /ózsef főtitkár álláspont, 
já t magáévá tette, a választott biróság kiküldését sem tartotta 
Felelős kiadó: Szieben József.

szükségesnek, mert sem Sándor László, sem a levélben megne
vezett Bodor Péter ez idő szerint szakegyésületünknek nem tag
jai. Ezután Nagy Pál elnök a Szent Gellért halijában rendezendő 
estély kérdésével foglalkozott, melyhez Dankó István, Bugyáki 
Ferenc, Fazekas Mihály, Schmidl /ózsef és még mások szólaltak 
hozzá, majd Nagy Pál elnököt bízták meg az estély egyes ré
szeinek elintézésével.. Majd egyéb apróbb kérdések elintézése 
után elnök az ülést berekesztette.

Névünnepély. Nagy Pálnak, a fürdős szakosztály 
elnökének névnapja alkalmával a tabáni dalkör Schmiedl 
József a fürdős szakosztály alelnökének vezetésével f. évi 
január 24-én szép dalos estélyt rendezett. Nagy Pál 
testvérünknek szívből kívánjuk, hogy még számos név
napot érhessen meg.

Jubileum . Huszonöt éves munkásságának jubile
umát ünnepelte Vince Mihályné a Hungária-fürdő kozme
tikus nője f. évi január 27-én. Ez alkalommal az igaz
gatóság részéről dicsérő levelet és szép jutalmat kapott. 
Az alkalmazottak részéről Fazekas Mihály köszöntötte fel. 
Majd Horváth István fürdőmester és Zelenn Ignácni fürdő- 
mesternő üdvözölték az ünnepeltet, miután az alkal
mazottak szép ajándékát nyújtották át.

K özgyűlés. A Fürdőalkalmazottak Betegsegélyző és 
Temetkezési Egyesülete f. évi február hó 24-én (szerdán) 
este 8 órakor tartja rendes évi közgyűlését, a Winkler- 
féle vendéglőben II., Margit-körut 25. sz. alatt. Az egye
sület tagjait kérjük pontosan és teljes számban meg
jelenni. Az Elnökség.

Aki csak gorombáskodni és hazudozni tud. Fürdős 
testvéreink még vissza tudnak emlékezni, hogy a szaklapunk 
1925. december havi számában „Az állás szerzés legújabb módja” 
címmel egy kis közlemény jelent meg. A közlemény nevet nem 
említett, mégis Sándor László, ki annak előtte azt hiszem nem 
ezt a jó hangzású nevet viselte, jentkezett egy terjedelmes le
vélben és azt magára nézve sértőnek találta. Terjedelmes levelé
ben mosakodott és tisztázta magát, majd holmi sajtótörvényekre 
való hivatkozással egy helyreigazító nyilatkozat közlésére kórt 
fel bennünket Természetesen a nyilatkozat közzététele részünk
ről nem vált szükségessé, mert hiszen mi nem beszéltünk meg
nevezett személyről. Azonban tévedéseiről udvarias levelünkben 
kívántuk öt kioktatni. Ezzel azután az ügyet le kívántuk venni a 
napirendről. Sajnos azonban Sándor László úgy látszik az ügy 
ilyen módon való elintézésével nem elégedett meg és egy újabb 
levelet intézett hozzánk, melyben modortalanságával és sértegető 
kifejezésével illet egyes személyeket. Ami a levélben engem a 
felelős szerkesztőt illet, hogy nem állok a hivatásom magaslatán, 
azt —jegyezze meg Sándor László — mások elbirálásárabizom, mert 
ő arra nagyon kis pont és igy nem is jöhet számításba. Azonban 
Sándor László, Nagy Pál testvérünket, aki a fürdős egyesületünk 
elnöke, két ízben is megrágalmazta. Először is azzal, hogy ami
dőn felvételre jelentkezett, állitóan ő nagyobb összeg lefizetéséről 
beszélt volna, ha mint régi tagként kívánna az egyesület tagja 
sorába lépni. Másodszor azzal, hogy azt a kijelentést tette volna 
előtte, hogy csak kényszerűségből vannak a keresztényszocialista 
szakegyesületben. Ezen kijentéseiórt őt Nagy Pál testvérünk 
mindaddig, mig állítását be nem bizonyítja, hazug, rágalmazónak 
bélyegzi. Azonban igaz az, hogy Sándor László amidőn Nagy 
Pál testvérünk előtte kijelentette, hogy keresztényszocialista 
alapon vagyunk szervezve, kijelentette, hogy „akkor már nem is 
vagyok itt.“ Ezt Sándor Lászlótól el is várhattuk, mert őt még a 
komraünből ismerjük, amidőn mint jó elvtárs a szent Gellért 
fürdő pénztáros nőjét, mert ez nem akarta az elvtárs megszólí
tást használni, vörös katonákkal akarta elvitetni. Azonban volt 
egyéb más ehhez hasonló viselt dolga is. Aat hiszem ezzel Sán- 
dór László „elvtárs” urat mindenkivel megismertettük és böl
csebben tenné, ha hallgatna, mint a dinnye a fűben és nem ele
venítené fel a múltat, mert az nem nekünk lesz kellemetlen.

25 éves házassági évforduló. 1925. december 
30-án szűk családi körben ünnepelte meg házasságának 
25 éves évfordulóját Michelfeit Oyala fürdős testvérünk, 
aki a Rácfürdőben van alkalmazva. Szívből kívánjuk, 
hogy a házastársak békés egyetértésben érhessék meg 
frigyük 50 éves évfordulóját is.
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