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á betegápolók helyzete Csonkamagyarországon.
Nem tudom, hogy van-e foglalkozás Csonka

magyarországon, mely a betegápolók foglalkozásá
nál hálátlanabb lenne. Beteget ápolni csak szeretet
tel, türelemmel és önfeláldozással lehet. Ha nem 
így történik a betegápolás, akkor az nem is beteg
ápolás. Ennek mindenki tudatában is van, mégis az 
ebből folyó következtetéseket nem vonja le senki. 
Sem a nagyközönség, sem a szakkörök! Senki sem 
akar arra az egyszerű következtetésre rájönni, hogy 
az esetben, lia a betegápolás munkája nemcsak testi 
munkát jelent, mint az ipari munkás által végzett 
munka, hanem más speciális lelki és szellemi tulaj
donságok kifejtését is megköveteli, akkor a beteg
ápolónak több anyagi és erkölcsi ellenszolgáltatásra 
van jogos igénye, mint az ipari munkásnak. De 
nemcsak, hogy érre rá nem jönnek, hanem ellen
kezőleg : Csonkámagyarország egész területén az 
ipari munkást sokkal jobban fizetik, mint a beteg
ápolót. Mi ennek a következménye? Az, hogy mind
azok, akiknek a betegápoláshoz egyéni tulajdonsá
gaik folytán hivatottságuk van, ezt az életpályát 
felcserélik, mihelyt lehet, más életpályával, ahol job
ban boldogulnak. Viszont oly emberek, akik min
denre inkább alkalmasak, mint a betegápolásra, ha 
más pályán időlegesen nem tudnak boldogulni, szo
rultságukban betegápolásra vállalkoznak azzal az 
utógondolattal, hogy a kórházat csak menedéknek 
tekintik és mihelyt lehet, ott fogják hagyni.

Tizenegy éve vezetem már Budapest székes- 
főváros egyik legnagyobb közintézetót, az 1250 ápol
tat magába foglaló »Erzsóbet« szegényházat, mely 
intézetnek egy 500 ágyas kórháza is van. Úgy az 
orvosi vezetés alatt levő intézeti kórházban, mely még 
francia és német fogalmak szerint is nagy intézet, mint 
az intézet többi részében állandó az ápoló személy
zet változása. Úgy a kórházban, mint a szegény
házban, nem állandó a betegápoló személyzet, holott 
ezt úgy az intézet, mint az ápoltak érdeke feltétle
nül megkövetelné. Egyetlen kivételt képez a kórház 
azon része, ahol a Paulai Szent Vinczéről nevezett 
irgalmas nővérek ápolják a gyógyíthatatlan betege
ket sok szeretettel, végtelen türelemmel és ritka ön- 
feláldozással.

Annak bebizonyítására, hogy mily gyakori az 
ápoló személyzet változása úgy a kórházban, mint 
a szegényházban, szolgáljon a következő táblázat,

melyet hivatalos feljegyzéseim alapján állítottam 
össze :

Ápoló személyzet költségvetési létszáma a kór
házban 23, a szegényházban 10, összesen 33. 1910. 
január hó 15-től 1921. március hó 15-ig összesen 
340 kórházi és 22 szegényházi ápoló volt alkal
mazva.

(A szegényházi ápolók létszáma 1919. szeptem
ber haváig csak 6 egyén volt, mert az egészséges 
öregeknél a felügyeletet és a gondozást az ápoltak 
sorából kikerülő szobagazdák és szobaasszonyok 
látják el.)
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Ha ezt a táblázatot gondolkozva szemléljük- 
akkor ebben a napnál világosabb bizonyítékát lát
juk annak, hogy Csonkamagyarországon feltétlenül 
szükséges a betegápolás kérdésének sürgős rende
zése. Mert mit bizonyít ez a táblázat? Bebizonyítja, 
hogy úgy az »Erzsóbet« szegényház kórházában, 
melynek igazgató-főorvosa mindig jóindulattal ke
zelte az ápoló személyzet ügyét, mint magában az 
»Erzsébet« szegényházban, melynek vezetője az 
ápoló személyzet igazságos és méltányos kívánságai
val mindig azonosította magát, az összesen alkalma
zott ápoló személyzetnek csak 16°/'o-a szolgált egy 
évnél hosszabb ideig, ellenben 84% csak egy évnél 
rövidebb ideig maradt meg az intézet szolgálatá
ban. Milyen lehet most már a helyzet egy inás inté
zetben, egy közkórházban vagy szegényházban, ahol 
a vezetők kevesebb megértést tanúsítanak á személy
zettel szemben. Bizonyos, hogy az ilyen helyeken
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még szomorúbb képet mutatna egy statisztikai táb
lázat.

Ha most megállapítottuk, hogy a betegápolás te
rén tényleg bajok vannak, az is kötelességünk, hogy 
rámutassunk arra, hogy roikép lehetne ezeken a 
bajokon segíteni. A segítés módjai a következők:

A betegápolők anyagi helyzetének megjavítása, 
mert munkájuk minden tekintetben olyan, hogy 
megfelelő ellenszolgáltatást joggal elvárhatnak.

A betegápolók országos nyugdíjintézetének meg
állapítása a tanítói nyugdíjintézet példájára. Osonka- 
magyarországon ez a népjóléti minisztérium feladata, 
országos intézet azért szükséges, mert ép a beteg
ápolóknál a gyakori munkahelyváltoztatással feltétle
nül számolni kell.

A betegápolók tudásának fokozása tanfolyamok 
rendezése és vizsgák kikötése révén,

A betegápolók munkaviszonyainak megjavítása 
feltétlenül szükséges. A betegápolás olyan foglalko
zás. melynél 8 vagy 10 órai munkaidő a betegek 
érdekében nem hozható be, ellenben nincsen annak 
nagyobb akadálya, hogy az egész napon át állan
dóan szolgálatot teljesítő ápolók hetenkint egy-két 
szabadnapon testi ős szellemi igényeik kielégítésére 
is időt kapjanak. (A munkaidő a németbirodalomban 
ma már minden különösebb megrázkódtatás nélkül 
a 8 órában van megállapítva. Hisszük, hogy egy kis 
jóakarattal nálunk is megvalósítható lenne. Szerk.).

A betegápolók megfelelő lakásáról is gondoskodni 
kell minden ezentúl építendő vagy átalakítandó kór
házban és más közintézetben. Egy-egy kis egyablakos 
szoba jusson minden egyes ápolónak az új intéze
tekben.

A betegápolók részére állami jutalomdíjak volná
nak létesítendők ős minden 15, 20, 25, 30 éve szol
gáló s kifogástalanul működő betegápolónak a 
jutalomdíj megfelelő ünnepség keretében volna át
adandó.

A betegápolők foglalkozásának hálátlanságáról a 
közvélemény megfelelő módon felvilágosítandó volna, 
mert ha az emberek tudatára jönnek annak, hogy 
mily sokan végeznek ezen a pályán megfelelő ellen
szolgáltatás nélkül önzetlen, nemes munkát, akkor 
egészen másként fogják ezentúl a betegápolók köz
érdekű működését méltatni.

Adja Isten, hogy ez mielőbb úgy is tegyen.
P álos Ödön.

I. A munkát vállalók a következő béreket kapják 
havonként (beleértve a bennük levő drágasági pót
lékot is):

u Az egyes bércsoportokba 
: l tartozó személyzet

névjegyzéke

-I) Férfierők:
Alloniásápolók, vizsgázott 
ápolók és laboratorium- 
szolgák, vizsgázott masz- 

szőrők, desinfektorok, 
fürdőmesterek, betegápo- 
lók, amennyiben eddig a 
kézműves csoport szerint 
dljaztattak, kézművesek, 
fűtök, magasabb rangban 

kertészek, borbélyok. 
Ebhez járul a 24. évüket 
betöltött munkások részére 
1920. ja-uár 1.-től 130 M.

689-70 K  h a v i  p ó t l é k .

Hulla-, gyógyszertár é- 
fürdőszolgák, láb. szolgák, 

vizsgázailan ápolók, 
amennyiben nem tartoz
nak az I. csoportba, k li
nika-portások, mórit g- és 
kazánkezelők, kocsisok és 
hasonértékö erők. Ehhez 
járul a 24. évüket betöltöt
ték részére l!»20. jan. 1.-től 
Í0SM. 722'52 K havi pót

lék.

Háziszolgák, küldöncök, 
örök és hasonértékű erők. 
Ehhoz járul a 24. evüket 
betöltötték részére 1920. 
jan. 1-től 87 M. - 582-03 K

havi pótlék

B) Női erők.
. Állomásápolónók, vizsgá

zott ápolónők, masszőrnek, 
lornatanítónők, fürdőmes- 

, ternők, tanult varrónők,
szakácsnők, főmosónők, 

eszközkezelő nők és rak-
' táro8nök. Ehhez járul a 

24. evüket betöltötték ré
szére 1920. jan. 1-tŐI 65 M

=  434  85 K  h a v i p ó t l é k .

Vizsgázatlan ápolónők, 
betegkezelőnők, raosóleá- 
nyok, varrónők, tolókocai- 
(szék) kezelőnők, segéd- 
szakácsnők Ebhez járul a 
24. évüket betöltötték ré
szére 1920. Jan. 1-től 40 M.

=  267-60 K havipótlók.

Törzaüze- ' 
tése a azé- - 
mélyxetnek!

Lévek utáni emelkedési 
I fokozatok

K . M .l  K .

T M in tlera lii e l l e n s é g - e  ö n m a g á n a k ,  h a  
n e m  t a g j a  a  s z ö v e t s é g n e k .  — A l i i x l c n -  
i t i n e l t  e r k ö l c s i  k ö t e l e s s é g e ,  h o g y  s z a k 
l a p u n k n a k  e l ő f i z e t ő t  g y ű j t s ö n .

6 J Beteghordónők, állomás-, 
házi- és konyhaleányok. 
Ehhez járul a 24. évüket 
betöltőitek részére 1920. 
jan. 1-től 10 M =  66-90 K

havipótlék.
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Az egészségügyi alkalmazottak helyzete a Német
birodalomban.

I. H elyi bérdíjszabás. (Folytatás.)

A birodalom betegintézeteiben működő ama sze
mélyzet részére, amely nem tartozik az akadémiku
sok és betegápolő testvéreknek tarifaszerződései alá. 
(Kiegészítő egyezség az 1919. november 7-én a biro
dalmi kormány és a bérelfogadók között az állami 
hivatalokban megkötött köpenytarifa-szerződésekhez, 
érvényes 1920. február 1-től 1920. október 30-ig.)

II. Érvényességi terület.
1. Jelen kiegészítő megegyezés alkalmazandó a biro

dalom ama betegintézeteiben, melyeknél 1920. április 
1-je óta nem történt egy végérvényes díj szabályozás.

2. A birodalom többi intézeteiben annyiban nyer 
eme kiegészítő megegyezés alkalmazást, amennyiben 
a bérbevétel az I. és IV. szakasz szerint együttesen 
kedvezőbb, mint az 1920. április 1-től 1920. szep
tember 30-ig terjedő időre megállapított beleszámí
tásával az (ezen időre vonatkozó) esetleg fizetett 
külön vasárnapi pótlékoknak a 48 órai heti munka
időn belül fekvő szolgálattételért.

3. Újonnan belépő alkalmazottakra csak az I. és IV. 
szakasz szerinti bérbevétel alkalmazható. (Folytatjuk.)
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A háború befolyása a betegségek elterjedésére 
és ennek tanulságai.

Irta : lír. Lozarovits Lajos főorvos.
Immár a harmadik esztendeje, hogy a háborút 

befejeztük, annak a következményeit azonban még 
ma is nyögjük s fogjuk még éveken át érezni kü
lönösen gazdasági tekintetben. Gazdasági tekintet
ben leginkább azért, mert ez érint első sorban 
mindenkit, mert ez legjobban belevág mindannyiunk
nak a mindennapi életébe, leginkább pedig a dol
gozó osztály — legyen akár szellemi, akár testi 
munkás — mindennapi megélhetésébe. Ha azonban 
egy kicsit a részletek iránt érdeklődünk, akkor 
meglátjuk, hogy ahová csak tekintünk, pusztulás, 
romlás következett ilyen hosszú öldöklés nyomában. 
Az erkölcs a legalacsonyabb fokra sülyedt, a magán
tulajdon szentsége elvesztette fényét, a jónevelést 
az emberek szögre akasztották és így tovább. Hi
szen ezek felsorolása messze túllépné ezen cikknek 
a keretét. Csak rá akartam mutatni, hogy ahova 
nyúl az ember, ott mindenütt megtalálja az elmúlt 
háború pusztító hatásait. Különösen áll pedig ez az 
igazság az emberiségnek legdrágábban féltett kin
csére, az egészségre.

Ha az elmúlt háborúknak a statisztikáját nézzük, 
úgy azt találjuk, hogy a belbetegségben elhunytak 
száma mindig túlhaladta a sebészi betegségekben el
hunytakét. Egy kicsit furcsán hangzik az állításom, 
mert ez azt jelenti, hogy a fegyver, ágyú, bomba 
stb. által elpusztított emberek száma kisebb lett 
volna, mint azok, kik ágyban párnák közt haltak 
meg. Hiszen a háború szóban benne van, hogy az 
emberek egymást, illetve azokat, kiket ellenségük
nek mondanak, különböző eszközökkel megölik. 
Hogyan lehetséges az, hogy emellett több ember 
pusztul el, mondjuk, véletlenül, tehát belbetegségben. 
Akik ezen csodálkoznak, azok elfelejtik, hogy a 
háborúnak hű kísérője az a rengeteg sok betegség: 
a tífusz, éhtifusz, kolera, vérhas és még sok egyéb. 
A legraffináltabb fegyvernem pusztításán túltesz egy 
ilyen járványos betegség, ha valahol befészkelte 
magát s ha az orvosoknak nem áll rendelkezésükre 
a megfelelő eszköz, amivel védekezzenek. És ez az 
eszköz hiányzott még az utolsó előtti háborúban is, 
a balkán háborúban, sőt még a nagy háború elején 
is. Hiszen élénken emlékezhetünk vissza még 1914-re, 
mikor Bukovinán át Oroszországba betört egy had
osztályunk, a kolera-járványt magával hozta s 
végig vitte Felső-Magyarországon és Galíciában, míg 
végre valahol Ungvár környékén sikerült nehezen 
elnyomni. Vagy hogy egyebet ne említsek, az albán 
fronton, ahol fegyveres összetűzések alig voltak, a 
malária sokkal több áldozatot követelt, mint a leg
véresebb olasz csatatéren. Mindezt korán belátta a 
iiadvezetőség s gyorsan intézkedett. Az első kísér
letek hihetetlen nevetségesek voltak. Régi katonai 
szabály volt, hogy ha a csapat valahol megállott, 
az orvosnak volt kötelessége megállapítani, hogy 
vájjon a közelben levő kút vize iható-e s nem-e 
ártalmas az egészségre s vájjon ellenséges területen 
nincsen-e megmérgezve. Annak a szegény zászlőalj- 
orvósnak a két szemén és az ízlőszervén kívül nem 
állt egyéb a rendelkezésére, mint a józan esze. Ez 
pedig édes-kevés arra, hogy meg tudja mondani, 
vájjon abban a kérdéses vízben nincsen-e véletlenül 
cholera vibrio, vagy valami ásványi méreg. Ellen
ben a parancsnak engedelmeskedni kellett, a felele
tet azonnal megadni, mert ezér meg ezer szomjas

ember türelmetlenül várta, hogy szomjúságát csil
lapítsa. Ha csak valami igazán szembetűnő körül
mény nem forgott fenn, minden vizet ihatőnak kel
lett mondani. Mikor erre rájöttek, hogy az orvos 
nem vihet a hátán egy felszerelt kémiai és bakterio
lógiai laboratóriumot, akkor az lett megparancsolva, 
hogy mindenkinél legyen egy bizonyos mennyiségű 
citromsav, amelyből egy késhegynyit kellett minden 
pohár vízbe önteni s várni egy félórát, míg a 
citromsav a vízben levő esetleges kórokozókat meg
öli. Nevetséges és abszurd dolog! (Folytatjuk.)

Mi történik a közkórházakban ?
Egy végzetes katasztrófának előszele veszé

lyezteti a főváros kórházaiban fekvő betegek egész
ségét és nyugalmát. A személyzet vállaira nehezedő 
súlyos gazdasági helyzet, a rossz élelmezés, a cse
kély fizetés és a rossz bánásmód, mely ellen becsü
letes türelemmel, higgadt megfontolással küzdöttek 
az összes egészségügyi alkalmazottak, a végső hatá
rához értek a türelemnek.

Ha a főváros tanácsa, az egészségügyi minisz
térium és mindazok a körök, kik felelősséggel tar
toznak azon betegekért, kik a főváros kórházaiban 
remélnek gyógyulást találni, nem látják meg a kö
zelgő veszélyeket, legyen szabad nekünk lapunk 
hasábjain feltárni a rideg valót.

Mi történik, a fővárosi kórházakban? A Szent 
István kórházban a mosóház személyzete, mely a 
főváros pesti oldalán fekvő kórházait látja el tiszta 
ruhával, a munkát beszüntette, mert az Ígéretek 
tömegéből, melyet két éven keresztül kapnak, nem 
tudnak megélni.

Nem tovább szünetelt a munka, mint öt napig 
és a kórházak vérkeringése megállt. A betegek nem 
kaptak tiszta ruhát, a műtéteket be kellett szün
tetni, ős külön szobás beteget nem lehetett felvenni, 
mert nem volt az ágyra tiszta ruha. A kórház leg
jobb ápolónői személyzete 20—30-as tömegekben 
hagyja el a kórház szolgálatát, mert a csekély fize
tésből a súlyos és felelősségteljes szolgálatot nem tudja 
végezni. A legújabban pedig azzal foglalkozik a 
vezetőség, hogy a bent lakó alkalmazottak szolgálatuk 
bevégzése után csak engedély mellett távozhatnak a 
kórházból. Emlékeztet a régi rabszolga-rendszerre.

A Zita-kórházban sem uralkodnak fényesebb állapo
tok, ahol a betegápoló személyzet között az öngyilkos
ságok mérgezések formájában napirenden vannak.

A Szent Rókus kórházban az ápolónőt azért 
bocsátják el. mert az orvos utasítására a szolgála
tát lelkiismeretesen tölti be és a súlyos osztályról 
nem hagyta magát áthelyeztetni egy másik osztályra.

Még sokat sorolhatnánk fel, de hisszük, hogy 
a lehetetlen állapotok ilyen halmaza elég lehet arra, 
hogy belássák, hogy ez így tovább nem mehet és 
végre is gyökeresen kell a bajokon segíteni.

Segíteni, még pedig sürgősen, mert: a köz- 
egészségügy érdeke mindenek felett. Ma még lehet 
segíteni a bajon, de lehet, hogy már holnap súlyos 
következményei lehetnek annak a halogató politiká
nak, amelyet az egészségügyi alkalmazottak gazda
sági helyzetének a javításánál tanúsítanak.

A magunk részéről nem azért írjuk le o soro
kat, hogy ellenségeket szerezzünk magunknak, mert 
a magunk részéről mindent megtettünk, hogy a ke
délyeket tompítsuk, de kötelességünknek tartottuk 
közegészségügyi szempontból, hogy e tarthatatlan 
helyzetre reá mutassunk ős sürgős orvoslást kérjünk.



4 EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LA PJA 1921. május 1.

* HÍREK.
Látogatás a népjóléti és munkaügyi miniszternél. 

Szövetségünk főtitkárja f. évi április 21-én a fővárosi 
közkórházak alkalmazottainak fizetésrendezése ügyé
ben kereste fel a miniszter úr ő excollenciáját. A 
miniszter úr Ígéretet tett, hogy sürgősen fog intéz
kedni és a kórházakban személyes látogatásai alap
ján fog tapasztalatokat szerezni. A képesítés ügyében 
beadott memorandumot át fogja tanulmányozni, 
és tőle telhetőleg segíteni fogja annak megvalósítá
sát. A miniszter úr arra kért bennünket, hogy adjuk 
tudomására a tagjainknak, hogy Ó a munkásság 
exponensének érzi magát és ott, ahol a bajokat 
orvosolni kell és lehet, mindenkor segítségére lesz 
a munkásságnak. Mi hisszük, hogy úgy lesz.

Az egészségügyi alkalmazottak »Ottliona«. A Ke
resztényszocialista Egészségügyi Alkalmazottak Or
szágos Szövetségének választmánya f. évi április 
hó 7-én a felállítandó »Otthon« ügyével behatóan 
foglalkozott. A választmány egyhangúan tette ma
gáévá az /Otthon*- ügyét és egy szükebbkörű bizottsá
got választott meg, melynek feladata lesz az »Otthon« 
tervezetének a kidolgozása. A bizottságba Dr. Rajnai 
Béla és dr. Sehöller Károly orvos, dr. Vasek Ernő 
ügyvéd és dr. Krizs Árpád fővárosi bizottsági tag 
urak, Madari Sándor, Tóth Mihály, Balázs Flóra, 
Szieben József, Deák Mária és Német Károly hiva
talból, Somogyi Anna, Punyi .János, Kiss Erzsébet, 
Hallgató Gyula, Suba Imréné, Györkös János, Új
helyi Rezsőné, Nagy Pál, Tatár Balázs és Horváth 
Kálmán lettek beválasztva.

A Szövetség választmánya teljes bizalommal ru
házta fel a Bizottságot e nehéz, de nemes munkája 
végzésére és mi hisszük, hogy a megválasztottak 
személye garancia a jövőre, hogy rég óhajtott vágya 
az egészségügyi alkalmazottaknak végre a meg
valósulás révébe jut.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ennek keretében a 
Szent István-kórházból mindazoknak, kik e nagy
fontosságú ügynek áldozatkészségükkel is siettek 
szolgálatába szegődni, ezúton is hálás köszönetünket 
ki ne fejezzük és kérjük, hogy a jövőben is ügy
buzgalmukkal támogassák.

Kupidon Mária ápolónő útján az »Otthon«-alap 
javára a következők voltak kegyesek adományaikat 
a Szövetséghez beküldeni: Újhelyi Rezsőné és Turka 
Istvánná 100—100 K, Mézes Júlia, Légrádi Sándorné 
és Nyakas Erzsébet 50—50 K, Kupidon Mária, Bu- 
linszky Rezsőné, Schulcz Károlyné, Krizsánné, Tóth 
Erzsi és Lakos Eszter 30-30 K, Szentkovits Nelli, 
Markó Istvánná, Ambrus Istvánná, Peterdi Anna, 
Dobondi R., Hakinger Gabriella, Jankula Johanna, 
Hirschl Gizella, Ridl Mária ésTommasi Bianka 20—20 
K, Tóth Anna, Kozák Gyuláné, Süveges Sándorné, 
Bircsák Lajosné, Ambruszt Mária, Rácz Annus, 
Szondics Pisti, Mester Anna, Stoits Leona, Várhegyi 
Rózsi, Medveczky Magda, Tóth Rózsika, Kosztel 
Aranka, Rosenthalné, Wurfer Vilma, Király, Viczay 
Elza, Nagyné és Hackné 10—10 K és Florek Gyuláné 
5 K.

E nemes eszme megvalósulásának vágya oly mé
lyen él az egészségügyi alkalmazottak lelkében, hogy 
felszólítás nélkül sietnek adakozással támogatni mi
előbbi megvalósulását.

Lapunk legközelebbi számában reméljük már bő
vebben is foglalkozhatunk az »Otthon« ügyével.

Kirándulás. Szövetségünk kulturbizottsága folyó 
hó 4-én tartotta meg elsó kirándulását a Disznófő

höz. Szövetségünk tagjai igen szép számmal vettek 
részt és nagyon kedélyesen érezték magukat. Müller 
Ernőné a kirándulók egy kisebb csoportjából rög
tönzött gyűjtés alapján 40 koronával gyarapította a 
sajtőalapunkat, melyért ezúton mondunk úgy a gyűj
tőnek, valamint az adakozóknak köszönetét.

Mulatság. Szövetségünk kulturbizottsága folyó évi 
április hó 10-én szépen sikerült kabaréval egybe
kötött táncestélyt rendezett. Deák Mária melodrámá
val, Müller Ernőné monológgal, Katona Manyőka 
műdalával, Lőrinczi Palika hegedűjátékával, Hörlerle 
Ivor szavalatával, Szladecsek Ilonka hegedűszólója, 
Toldy Lajos magyar dalokkal, Balja Katalin és 
Kovács Eszti táncduettje és Losonezi Jőzsefné ének
és kuplé-száma szerepelt a műsorban, melynek min
den egyes számát a termet zsúfolásig megtöltött 
vendégek szűnni nem akaró tapsa kísért, mely min
den dicséretnél többet mondott. Az anyagi sikerhez 
a következők járultak hozzá feliilfizetéseikkel: Zieg- 
ler Mária 70 K, Somogyi Anna, Császár család, 
Hallgató Gyula 50—50 K, Balázs Flóra, Györkös 
János 30—30 K, Balogh Sándor 25 K, Bágy Simonné 
20 K, Balogh László, Roboszki Imre, Pálos Ödön, 
Wohlmann Ferenc, Fazekas Mihály 20—20 K, Várom 
József, Tóth Etel, Szele Mária, Tizedes János, Újhelyi 
Rezsőné, Mézes Júlia, Kulpa Angella 15—15 K, 
Kleinné, Kupidon Mária, N. N., Török Lajosné, Suba 
Imréné, Punyi János 10 10 K, Tímár Erzsébet,
Hartner Lajos, Csiszár Józsefné, N. N., Szilágyi 
Mihály, Benovics Rózsi, Diri Béla, N. N., Gáspár 
Ágnes, Molnár Ni, N. N„ N. N., Karvalits Lőrika 
5—5 K és Mihálvovics 1 K. A feliilfizetőknek és sze
replőknek ezúton is hálás köszönetét mondunk.

Tagdíjhátralékosok figyelmébe. Szövetségünk ez
úton figyelmezteti mindazon tagjait, kik tagdíjhát
ralékban vannak, azt mielőbb rendezzék, ellenkező 
esetben a tagok sorából töröltetnek és jelentkezés 
esetén mint új tagok lesznek kezelve és mint ilye
nek az alapszabályban biztosított jogigényüket, mint. 
régi tagok elvesztik.

Kizárás. A Szövetségünk kebelébe tartozó Magyar- 
országi Betegápolók és Ápolónők Egyesülete f. évi 
április 21-én tartott igazgatósági ülése foglalkozott 
Bíró Sándorné ápolónő ellen a Pestújhelyi kórház 
és Therápia-szanatórium részéről beküldött panasz
levelekkel. Az igazgatóság B ír ónét erkölcsi meg
bízhatatlansága és szolgálati hanyagsága {miatt az 
egyesület tagjai sorából kizárta.

Május hó 1-én jelenik meg a ,,A Nép“ először mint 
napilap. Az egyetlen lap, mely a dolgozó nép gazda
sági ha jaival behatóan foglalkozik. Minden keresztény
szocialista jegyezzen egy részvényt, melynek ára 
2(1 K. V együ k  m eg „A Nép“-et mindannyian.

Szerkesztői üzenetek.

Dr. Hainiss. Becses cikkét megkaptam. Lapunk legköze
lebbi számában közölni fogjuk. Teljesen osztozunk a cikk 
tartalmával. Hisszük, hogy sok tanulságot vonnak le maguk 
részére az egészségügyi alkalmazottak. — M. V. Kapuvár. 
A szaklapot postán küldjük meg. — B. A. Minden törekvé
sünkkel azon fáradozunk, hogy az »Otthon« ügyét mielőbb 
tető alá juttassuk. Hogy ez mielőbb megvalósuljon, minden 
tagnak kötelessége az érdekében dolgozni.


