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(Folytatás.)

Aki szomjas, az nem vár s lehetséges, hogy nem 
is volt egy félórai idő a várakozásra, hiszen nem 
kirándulásról volt szó s nem tőlünk függött, hogy 
van egy-egy félórai várakozási időnk, hanem a 
pillanatnyi helyzettől; s ha még mindez meg lett 
volna, kiszámítottam, hogy a mi hadosztályunk 
citromsav-szükséglete egy hétre több volt, mint 
amennyi akkoriban az egész monarchiában feltalál
ható volt. Ekkor állították fel a Kolumbus tojását! 
Immunizálni az embert azok ellen a betegségek 
ellen, amelyek leginkább veszélyeztetik s amelyek 
a legnagyobb pusztítást szokták okozni. Ez pedig a 
tífusz és a kolera. Minden egyes embert bizonyos 
időközökben, azonban évente legalább kétszer be
oltották tífusz és kolera ellen; ős ime a modern 
orvostudomány győzedelmeskedett a két legnagyobb 
és legelterjedtebb és hogy úgy fejezzem ki magam, 
a két legdivatosabb háborús betegségen. A kolera- 
járvány teljesen megszűnt s többé nem is jelentke
zett ; a tífusz pedig ha mégis fellépett, nem volt 
olyan járványos (a beoltottak legnagyobb része meg 
sem kapta, akik pedig mégis megkapták, azoknál 
egészen enyhén folyt le). Persze minden betegség 
ellen beoltani nem lehet, s jöttek újabb járványok 
s jött a járványok legveszélyesebbike s annak bor
zasztó tenyésztője: a ruhatetű. Megint eleinte a pri
mitív intézkedések: Anisöl és Anisol és egyéb min

denféle kenőcsök és zsírok. Minden hasztalan volt, 
a kenőcsök dacára tovább szaporodtak, sőt egyesek 
állították, hogy tőlük meg is híztak. És ekkor az 
orvostudomány elővette leghatásosabb és legegysze
rűbb fegyverét, a tisztaságot. Jöttek a különböző 
fürdőberendezések és deszinfektorok; mindenki a 
maga leleményessége és tehetsége szerint. 1916-ban 
hónapokon keresztül egy cséplőgép lokomobilját 
cipeltettem magammal s ahova megérkeztünk, csak 
befűttettem a gépbe, volt gőz s ezzel volt minden. 
Persze ilyen nehéz alkotmány előbb-utőbb lemaradt 
valahol. A hadvezetősőg rendelkezésünkre bocsátott 
különböző típusú deszinfektorokat s mikor ezzel sem 
jöttünk ki, egyszerűen mindenki épített földalatti 
vermeket, hol forró levegővel elölheti a tetűt és 
petéit. A malária ellen kinin és hálófelszerelések 
védtek. Szóval végül minden ellen megtaláltuk a 
védő eszközöket. Minden ellen, ami közvetlenül 
fenyegette a hadsereg erejét, ami azonnal bénulás
sal fenyegethette volna az ellenálló erejét a töme
geknek, szóval minden akut betegség ellen. Ellen
ben elfelejtkeztek, illetve nem akartak tudni a leg
borzasztóbb járványos betegségről, a XIX. és XX. 
század legnagyobb és legveszedelmesebb népbeteg
ségéről, a tuberkulózisról. A statisztika tehát kész, 
a belső betegségek messze mögötte maradtak a 
sebészeti betegségeknek, de van ennek a statisztiká
nak egy szépséghibája. A statisztika t. i. nem záró
dott le a háború befejezésénél s talán nem fog be
záródni soha, illetve addig nem, míg a tuberkulózis 
ellen egy oly hatásos és biztos szerrel nem rendel
kezünk, amely ennek a betegségnek az útját nem
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állja, mint a Jenner himlő vaccinája tette a valódi 
himlő ellen. Itt akarva, nem akarva, majdnem semmi 
intézkedés nem történt. A logikus gondolkodás azt 
mondja, hogy akarva. Mert miről van szó? Tuber
kulózis minden csúcshurut. Már pedig ha a katoná
kat alaposan megvizsgálták, úgy ahogyan azt a 
klinikán megszoktuk, nem akarok túlozni, hát 
5O°/o-ában tüdőcsúcsliurutot találunk. Ez azt jelen
tette volna, hogy a hadsereg felét kórházakba, üdülő
helyekre kellett volna hosszabb időre küldeni, de ez 
a százalékszám még nagyobb volt. Ez pedig úgy-e 
a háború befejezését, illetve a teljes összeomlást 
jelentette volna, tehát a szükség azt parancsolta, 
hogy ne vegyék észre. Ez egyszerűbb volt, sajnos 
azonban rosszabb.

Méltó párja a tuberkulózisnak a nemi betegségek. 
Mint fertőző krónikus betegség, ráillik minden az 
előbb mondottakra. Sokakat, tehát sokáig és sokat 
lehet egy embernek fertőzni. Nem lehet zár alá 
helyezni őket. Az emberek pedig lelkiismeretlenek, 
önzők s sokszor számításból is megbetegedtek. A 
vezetőség ez irányban mindent megtett, hogy kor
látok közé szorítsa a nemi betegségeket. Még pedig 
ezúttal önzetlenül, mert hiszen a nemi betegek leg
nagyobb része azért az akut tünetek lezajlása után 
frontszolgálatra alkalmas volt. Ellenben ezer min
denféle körülmény megakadályozta ebben a nemes 
munkájában. Ezek között nem utolsó helyen szere
pelt a nemi inger kielégítése utáni vágy, mely el- 
felejttette az egyénnel a vele járó veszélyeket. Tehát 
ebből is egy jókora adagot juttatott nekünk a háború. 
Hogy mikor tudunk majd ezzel végezni, a felelet 
ugyanaz, mint a tuberkulózisra, talán soha. Minden 
egyéb betegség eltörpül a két előbbi betegség mel
lett jelentőségében.

Ami ezeken felül maradt, avval hamar végezhe
tünk. Egy csomó vesegyulladás, szívbetegségek 
különböző vállfajai, idegbetegségek ős végül az 
éhezés és rossz táplálkozás folytán beállott anyag
csere-betegségek.

Mindezekből a végső következtetés, hogy a háború
ban sohasem a sebészi megbetegedések, illetve halá
lozások a fontosabbak nemzetgazdasági szempont
ból, hanem a belbetegségek, ezek közül pedig a 
krónikus fertőző betegségek, mert míg az előbbiek 
egyszersmindenkorra való vér- és energia-vesztesé
get jelentenek, addig az utóbbiak hatásait és követ
kezményeit talán évtizedek vagy évszázadok múlva 
tudjuk jelentőségében értékelni.

Egy ilyen szűk keretben csak vázlatosan lehet 
egy ilyen óriási anyagot felölelni. Azonban két dol
got mégis megláthattunk belőle. Az egyik, hogy 
miután a fegyverek elvégezték a maguk munkáját, 
nem lehet sem a győzőknek, sem a legyőzőiteknek 
ölhetett kézzel pihenni, hanem hozzá kell fogni a 
romok eltakarításához. S ebben az egyben egyforma 
sorsban vagyunk azokkal, akik rajtunk ezúttal 
diadalmaskodtak. A tuberkulózis nem ismer sem 
barátot, sem ellenséget; s ha eddig dolgoztunk, úgy 
meg kell hogy feszítsük minden energiánkat, hogy 
mégegyszer annyit dolgozhassunk. A másik s ezt a 
legvégére hagytam, mintegy nyomatékül. Kell hogy 
rájöjjünk arra, hogy egészségügyi munkát csak 
egészségügyi szakmunkásokkal végeztessünk. Egy 
jő cipőt csak egy jól és alaposan képzett cipész tud 
elkészíteni. Betegségek ellen csakis jól és szakszerűen 
képzett orvosokkal és ápolószemélyzettel tudunk 
hatásosan védekezni. Ez annyira kézenfekvő dolog, 
hogy bizonyítani sem kellene. Mindazonáltal emlő-

kőbe idézem mégegyszer mindenkinek a német sta
tisztikát, amely szerint az összes nőmet sebesültek
nek és betegeknek majdnem mégegyszer akkora 
percentje lett frontképes ős munkaképes, mint bár
mely más államé, azért, mert jő orvosok mellett meg
felelően képzett ápolószemélyzett állott a rendel
kezésére. Tehát a jövő feladata sokat dolgozni és 
csakis arravaló teljesen szakképzett ápolókkal dol
goztatni.

A betegápoló.
Úgy vélem, e lapnak nemcsak az a célja, hogy az 

egészségügyi alkalmazottak gazdasági érdekeit szolgálja, 
hanem azt is céljául kell kitűzni s erre szintén állandó 
rovatot tartani, hogy az egészségügyi alkalmazottak a 
szolgálatok különböző minősége szerint művelődjenek, 
humánus érzéseikben folytonosan erősödjenek s necsak 
névleg, necsak látszat szerint, de tényleg, a szó igazi ér
telmében az egészségügy munkásai, a betegek jólelkű, 
együttérző ápolói legyenek.

Teljes mértékben elismerem az először említett cél jogos
ságát és szükségesnek is tartom, hogy az alkalmazottak 
gazdasági érdekeinek előbbrevitele, javítása iránt való 
igyekezet állandóan ébren tartassák s ezen érdekek a 
lehetőség, a viszonyok kellő mérlegelése s a munkaadó 
teherbírási képessége szerint kielégítést nyerjenek, de az 
nem elegendő, ezt egyoldalúnak kell tartanom, mert a 
pénz maga nem emel senkit hivatása magaslatára. Igen 
természetes, hogy a kevés vagy semmi anyagi gónd mel
lett űzött foglalkozás az egyén ambícióját, munkakedvét, 
lelkiismeretességét, pontosságát s a feljebbvalók iránt való 
tiszteletérzését növelheti, sőt növeli is, ha különben ezekre 
benne az akarat, a képesség és a kellő értelmi színvonal 
is megvan. Meg vagyok győződve, hogy az anyagiakban 
való kielégítés vágya mindazokban megvan, akikre ennek 
intézése bízva van, de az ország szerencsétlen helyzetét 
s a főváros anyagi nyomorúságát tekintve, bizony csak 
igen lassan, fokozatosan lehet ezt a kellő határ okos mér
legelése mellett megvalósítani.

Ezen rövid cikk keretében én a második helyen említett 
célra kívánnék — amennyire a tér megengedi — kiter
jeszkedni. Oktatni, buzdítani szeretnék s jól esnék lelkem
nek, ha eredményt tudnék elérni s alkalmam lenne ezt 
tapasztalni, látni, érezni.

Az ápolónői cím a »fltyula«, vagy a más alkalmazás 
hijján való szolgálatbalépés által valójában csak cím, csak 
külsőség, csak látszat, csak jogot ad arra, hogy az illető 
a betegek körül foglalatoskodjék, de hogy igazán »ápolónő«- 
nek tartsa az orvos és a beteg, az a reábízott munkakör 
miként való teljesítésétől függ.

Hogy én valakit ápolónőnek ismerjek el, ahhoz elsősorban 
szükséges, hogy szelíd modora és szolid magaviseleté le
gyen ; megértse különösen azt, hogy nem a beteg van ő 
érette, hanem ő van a betegért; példát kell vennie az 
orvostól, ki minden tehetségével, tudásával, elméleti és 
gyakorlati ismeretével törekszik arra, hogy a gyógyításéra 
utalt betegen a lehetőség szerint segítsen. De az orvosnak 
ennél a nehéz, sokszor súlyos gondokat okozó munkájánál 
fontos segítséget jelent a jó, a megbízható, a lelkiismeretes 
és önzetlen ápoló. Amint az orvosnak, úgy az ápolónak 
is együtt kell éreznie a beteggel, mert a szenvedést közöm
bösen nézni, az enyhülést nyújtó gyógytényezők alkalma
zását elhanyagolni a beteg körül foglalatoskodónak nem 
szabad.

Ne mondja nekem azt senki, hogy ha a hosszas szol
gálat hozzászoktatja is az embert minden olyanhoz, amit
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azelőtt gyomra vagy idegei nem bírtak, most már a beteget 
is csak egyszerű anyagnak tekintheti; nézetem szerint 
ennek éppen az ellenkezőjére kell jutnia, vagyis hogy 
éppen azáltal, hogy napról-napra, óráról-órára, percről- 
percre látja a betegek szenvedését, kínjait s átérzi azt, 
hogy az a kórházi beteg a résztvevő, gyengéden érző 
feleség, férj, gyermek vagy szülő távolléte miatt az orvoson 
kívül, aki csak a beteglátogatáskor van mellette, az ápoló 
gyöngédségére, jószívére és résztvevő ápolására s az ezek
kel együttjáró vigasztaló szavaira van utalva, meg kell 
szoknia, sőt vérébe kell oltania a valódi ápolónőhöz méltó, 
igazi szamaritánus érzést s ha másként ezt nem volna 
képes átérezni, gondoljon mindig a »ma neked, holnap 
nekem* örök igazságú aranymondásra.

Ugyebár minden jóérzésű ápoló kell, hogy megborzad
jon az olyan eljárástól, minőt nem is nagyon régen tapasz
taltam egy megbízható jelentés alapján, hogy t. i. egyik 
ápolónő egy heveny sokizületi csúzban szenvedő beteg 
csuklóit, annak dacára, hogy az orvosi rendelés a legnagyobb 
nyugalmat és a beteg tagokkal való igen kíméletes bánás
módot parancsolta, össze-vissza forgatta s amidőn az 
őrületes fájdalmak miatta szerencsétlen beteg heves jaj
gatásba tört ki s a kórterem betegei is megbotránkozva 
tiltakoztak a kínzás ellen, tovább folytatta kegyetlen 
eljárását, mondván, hogy ő azt jobban tudja, hogy kell 
az ilyen betegséget gyógyítani. Kérdem tehát, meg- 
érdemli-e az ilyen szívtelen egyén az ápolónői nevet ? 
Hiszen' akkor, amidőn ennek a pályának szenteli magát 
valaki, nem a káros tudákosságot, hanem a humánus 
érzést kell magával vinnie.

Tudom én azt igen jól, hogy amilyen nemes ez a 
hivatás, époly nehéz, de egyben felelősségteljes is, de ezt 
a hivatást önzetlenül s kizárólag a beteg érdekében, a 
beteg odaadó szolgálatában kell betölteni. Azért mondom, 
kizárólag, mert ennél a feladatnál nem ismerhetek önző 
érdekeket s önző számításokat, nem ismerek különbséget 
kórházban a betegek között, legyen az földhöz ragadt 
szegény, avagy módosabb, akitől anyagi haszonra lehet 
számítani. A közelmúltban történt meg, hogy egyik osz
tályon az ápolónő egy beteg távozásakor nem volt szol
gálatban s hazajövet átadtak neki 20 koronát, mint az 
eltávozott beteg által részére hátragyott »jutalmat«. Ő erre 
hevesen kifakadva, nyomorultnak, piszkosnak nevezte a 
pénz küldőjét, amiért csak 20 koronát hagyott vissza az 
a szegény beteg az ő részére. Hát kérdem ismét, igazi, 
önzetlen ápoló az ilyen ? Az ilyen egyén csak azért megy 
ápolónak, mert mellékjövedelemre számít, mert baksist 
vár, de nem azért, hogy beteget ápoljon.

Örömmel tapasztalom, hogy vannak igen jó, alkal
mas ápolóink, akiknek bensőjét humánus érzés tölti e l ; 
szorgalmasak, betegeiknek gyengéd vigasztalói, de fájdalom, 
vannak kevésbé alkalmasak és nem megfelelők is. Az 
elsők örömmel, ambícióval igyekeznek magukat képezni, 
az utóbbiakat azonban tanítani, nevelni, oktatni, figyel
meztetni állandóan kell s ha ez sem segít, meg kell tőlük 
szabadítani a kórházat, illetőleg a betegeket. Lelkes, oda
adó, szelíd és szolid ápolókkal öröm dolgozni s ez maga 
is egyik gyógyító faktor, míg közömbös, haszonleső vagy 
éppen érzés nélküliekkel együtt dolgozni gyötrelem.

Még egyet. Erről megfeledkezni annak, aki beteg
ápolóként akar működni, nem szabad s ez a köteles 
fegyelem s az orvos rendelkezéseinek szigorú megtartása. 
Engedelmesség és tisztelet az orvosokkal szemben s a 
fölöttesek tekintélyének minden körülmények között való 
elismerése és megóvása. Ezzel szemben igen természe
tesnek tartom, hogy a fölöttesek is mindenkor úgy bán
janak velük, amint azt az orvosi munka komolysága és 
magasztossága megköveteli. Viszont a hanyag, a nem 
megfelelő ápolók tanítása, figyelmeztetése és szükség ese-

tén előforduló megintése nem szabad, hogy oka legyen 
az engedetlenségnek, a gyűlöletnek és a sértődöttségnejt. 
Mert nagyon furcsa világot vetne a kórházra s abban áz 
egyes osztályokra az a ferde helyzet, ha az ápoló személy
zet a kórházi rend és a betegek érdekében kiadott ren
deletnek nem engedelmeskednének feltétlenül, vagy azokat

' bírálat tárgyává tennék. Fájdalom, ilyenekre is vannak 
példáink, bár ritkán, de örömmel konstatálhatom, hogy 
csakis a selejtesek részéről.

Nem egyszer tapasztalom, hogy az ápoló személyzet 
egy része a munkaadó főváros tulajdonát képező kórházi 
vagyonnal (felszerelés, kötözőszerek stb.) nemcsak gon
datlanul, de határozottan rosszakarattal bánik. Ez alig 
bocsájtható meg s a kár jóvátétele rendesen el is marad. 
Nem is olyan nagyon ritka eset, hogy százakra, sőt 
ezrekre menő károkat okoz a gondatlanság s ha ilyenkor 
komoly gondolkozású társaik vagy fölötteseik figyelmez
tetik vagy meg is rójják a hibát elkövetőket, még ők 
adják a sértettet, mintha ők károsultak volna meg. Vajmi 
kevesen vannak, akik hibájukat elismerik, pedig ez volna 
még a legkisebb kötelesség, mely a későbbi időkre a 
vagyonkimélésre szoktatná őket. Úgy kellene tekinteni a 
kórházak vagyonát, mintha a sajátjuk volna s ha ezt 
elérnünk sikerülne, jelentékeny megtakarításhoz juthatnánk.

Meleg óhajom, hogy amiket itt őszintén, az ápoló sze
mélyzet iránt érzett rokonszenvem és jóakaratom alapján 
a kórház, a betegek és az ő jól felfogott érdekükben 
elmondottam, nem fogják e lap olvasói félreérteni. Ismét
lem, nevelni, oktatni akarok, gondolkozzanak az elmondot
tak fölött az érdekeltek s ha ezt komoly szándékkal teszik, 
bizonyára megfogadják soraimnak ezen végső mondatát: Aki 
ezt az élethivatást választja magának, az legyen tudatában 
annak, hogy mit jelent ez a szép szó: ‘'betegápolás. H.

Mi történik a fővárosi fürdőkben.
A főváros mint munkaadó a legmostohábban bánik az 

alkalmazottaival. Oly kevés megértésre kevés munkaadó
nál találkozunk, mint a fővárosnál. E rövid kis cikkem
ben a fővárosi fürdők alkalmazottairól akarok megemlé
kezni.

A fővárosi fürdő személyzete állandó kísérleti médium 
a főváros részére. Ha a személyzet egy-egv jogos sérel
méről van szó, merev zárkózottságra talál és hónapokon 
keresztül halasztgatják a sérelem orvoslását, vagy egyál
talában napirendre térnek az ügy felett. Ha a főváros 
érdekeiről van szó, egy-két nap alatt megoldásra kerül a 
dolog, tekintet nélkül arra, hogy a rendelkezéssel a sze
mélyzetet sújtják.

Csak a legújabbról óhajtok röviden megemlékezni. Május 
1-ével a fővárosi fürdők 7 óra helyett fél 7 órakor nyit
nak, este 0 óra helyett 7 órakor zárnak, azon indokolás
sal, hogy egészségügyi szempontból vált kívánatossá.

Sem gazdasági, sem egészségügyi szempontból nem 
fogadható el az indokolás, hogy reggel fél 7 órakor nyis
sanak. Amennyiben a fővárosi fürdőink a város külső 
területén fekszenek, a városban lakó fürödni szándékozó 
vendégeknek villamost kell igénybe venniök. Az első vil
lamos reggel 6 órakor indul ki, így a vendég, aki ezt 
igénybe veszi, 7—1/a8 óra előtt nem érhet ki a fürdőbe. 
Személyes tapasztalatból merítettem, hogy fél 7-től fél 8 
óráig 5 —8 vendég jelenik meg a fürdőben, akiknek arcá
ról az átzüllött éjszaka nyomai látszottak és ily körül
mények között vetődnek be a fürdőbe.

Hogy gazdaságos-e 5—8 vendég kedvéért a drága 
szenet, gázt és más kellékeket fogyasztani, nem tartom 
szükségesnek részletezni.
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Azt azonban nyugodt lélekkel állíthatom, hogy a fürdők 
személyzete is emberekből állanak, és már a régi rend
szer mellett is heti 60 órán felül dolgoznak. Az új rend
szer beállításával 9—10 órával, napi 13—15 órai munka
időt töltenek be. (Széchenyi-, Gellért-fürdők.)

Ha már tényleg kívánatos, hogy egészségügyi szem
pontból — 50 K fürdőárak mellett — az újabb rendszerre 
térjenek át, egyet figyelmükbe ajánlunk, mit elfelejtettek 
számításba venni, hogy az alkalmazottak is emberek, 
kiknek szintén idegeik vannak és a túlfeszített munka az 
ő egészségük rovására is megy. Végre ha a húrt feszítik, 
elszakad. A mi türelmünknek is van határa.

HÍREK.
Közgyűlés. Szövetségünk szakosztálya, a Magyarországi 

Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete f. évi április 
hó 21-én tartotta meg rendes évi tisztújító közgyűlését, 
melyen a tagok nagy számmal vettek részt. Dr. Rajnai 
Béla főorvos úr, az egyesület elnöke, meleg szavak kísé
retében nyitotta meg az ülést, majd kérte a múlt köz
gyűlés jegyzőkönyvének a felolvasását. A jegyzőkönyv 
ellen kifogás nem tétetett, azt hitelesnek jelentette ki. 
Ezután Szieben József főtitkár számolt be az egyesület 
évi működéséről, melyet egyhangúlag vettek tudomásul. 
Deák Mária titkárnő az állásközvetítésről tett jelentést. 
Utána Tatár Balázs a pénztári jelentést tette meg és az 
új évi költségvetéselőirányzatot terjesztette elő. Mindkét 
jelentést egyhangúlag tudomásul vették. A beszámoló után 
a közgyűlés a tisztikarnak megadta a felmentvényt. Kor
elnöknek Szele Józsefet választották meg.

A jelölő bizottság az új tisztikar jelölésével elkészülve 
megejtették a választást. Az új tisztikar a következőképen 
alakult meg: Elnök dr. Rajnai Béla főorvos úr, alelnök 
Madari Sándor, alelnökhelyettes Újhelyi Rezsőné, titkár 
Deák Mária, pénztáros Tatár Balázs, ellenőrök Hallgató 
Gyula, Török Lajosné, jegyzők Györkös János és Gáspár 
Ágnes. Igazgatósági tagok: Méder Mária, Mézes Júlia, So
mogyi Anna, Molnár Rózsi, Görög Ferene, Balázs Flóra, 
Szele József, Borai Józsefné, Virág Júlia, Topercer Zsófia, 
Tizedes János, Vida Erzsébet, Kupidon Mária, Suba Imréné, 
Jankula Johanna és Gruber Anna.

Dr. Rajnai Béla elnök úr indítványozza, hogy Linden- 
emyer Piroskát, özv. Pitscheneder Alajosné úrnőt, dr. Vasek 
Ernő ügyvéd urat, gróf Zichy Karola Huberta úrnőt és 
zombori Zombory Richárdné úrnőt az egyesület dísztagjai
nak válassza meg a közgyűlés. Szele József indítványozza, 
hogy dr. Rajnai Béla főorvos úrnak fáradhatatlan munkás
ságáért jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon. Mind a két 
indítványt egyhangúlag elfogadták.

Több tárgy nem lévén, jegyzőkönyi hitelesítőkül Ordán 
Mária és Bartalis Erzsébet választattak meg, mely után 
elnök az ülést bezárta.

Társasvacsora. A ^Törekvés* asztaltársaság, melynek 
tagjait nagyrészben fürdősök képezik, f. évi május hó 8-án 
este 7 órakor a Ráczvárosban, az Avar-féle vendéglő 
kerthelyiségében társasvacsorát rendeztek. A társasvacso
rán nagyszámban résztvevő vendégek az együtt töltött 
rövid, néhány órát a legszebb és a legjobb kedélyhan
gulatban töltötték el, melyért Nagy Pál fürdőst, az asztal- 
társaság elnökét illeti az érdem, ki nagy szeretettel és 
körültekintéssel rendezte az estélyt.

Taggyűlés. Szövetségünk Rókus-kórházi csoportja f. 
évi április hó 27-én este 7 órakor a kis Rókusbán tag
gyűlést tartott, melyen nagy számmal vett részt a kórház 
személyzete. A kórház képviseletében Langer főellenőr úr, 
a Szövetség és szakszervezeti központ részéről Székely 
János v. államtitkár és Szieben József szov. főtitkár vet

tek részt. Az ülést Somogyi Anna, a csoport elnöknője 
meleg szavakkal nyitotta meg és felkérte Szieben főtitkárt 
az előadása megtartására, aki ismertette a Szövetség mű
ködését és az elért eredményeket, majd felhívta mind
azokat, akik még nem tagjai a Szövetségnek, ne mulasz- 
szák el mielőbb belépni. Utána Székely János v. állam
titkár mutatott rá a múlt hibáira és rámutatott arra is, ha 
a munkásság a gazdasági helyzetén segíteni akar, csak 
egy útja lehet, a keresztényszocialista alapon való szer
vezkedés. Az előadások után a kórház megbizottainak 
egyhangúlag Somogyi Anna, Tóth Gyuláné, Czétényi 
Matild és Németh Károly választattak meg.

Lapunk előfizetőihez. Kiadóhivatalunk indíttatva érzi 
magát arra, hogy t. előfizetőinket megkérje, hogy lak
címüket pontosabban adják le, mert nagyon sok lap 
érkezik vissza a postáról azon megjegyzéssel, hogy 
^ismeretlen.* Kérjük egyben esetleges lakásváltozást a 
kiadóhivatallal és Szövetséggel is azonnal tudatni. Ameny- 
nyiben a posta ez idő szerint még mindig nem elég meg
bízható, egészségesebbnek tartanánk azt, ahol tömegekben 
vannak előfizetőink, e helyekre megbizottaink útján juttat
nánk el a lapunkat. így gyorsabban és biztosabban kap
nák kézhez.

Megtört a jég. A kórházi női alkalmazottak eddig nem 
kapták meg a háborús és drágasági segélyt, ami külön
ben minden állami és városi alkalmazottnak jár, egy évi 
jó szolgálat után. Az új Szt. János kórház végre megtörte 
a jeget. A gondnokság ügybuzgósága s szövetségünk elnöké
nek támogatása 5 mosókonyhai régi alkalmazottnak meg
szerezte a háborús és drágasági segélyt. A többi kórházak 
gondnokságai is kövessék a jó példát!

Furcsa módon gondolkodik a főváros. A fizetésjavítást 
kérőknek azt mondja : nem lehet, itt az olcsósági hullám, 
egyre esnek az élelmicikkek árai, s ugyanekkor felemeli 
a kórházi altisztek étkezési díját 360 koronáról 480 koro
nára. Azért mert olcsóbbak lettek az élelmiszerek ? Furcsa 
logika!

Adományok. Az »Otthon« alapra a következőktől érke
zett be Szövetségünkhöz adomány: Borai Józsefné 200 K, 
Görög Ferenc 100 K, Nagy Józsefné 100 K, Vida Erzsébet 
50 K, Ruzicska Mária 50 K, Kupfenstein Gizella 50 K, 
Kolesza Andrásné 50 K, Virág Júlia 50 K, Füzesi Zsu- 
zsánna 50 K, Balázs Flóra 40 K, Kiss Erzsébet 25 K és 
Láposi Zsuzsánna 20 K. — Sajtóalapra Görög Ferenc 
100 K és Kiss Erzsébet 25 K-át adományoztak, melyért 
ezúton mondunk az adakozóknak hálás köszönetét.

Levél érkezett Sopronból, melyből az alábbi néhány 
sort leközöljük, mert ifjú kis lapunk nagy hordérejót 
tükrözi vissza, melyet csak azok érzik át, kik minden sorát 
figyelemmel olvassák el.

Őszinte jó kivánságoniat küldöm e néhány sorban az újszülött, 
még kisded E. A. Lapjának. Kívánom, hogy soraiban ne csak holt 
betűk, hanem ügyünknek, mely felett még mindig Damokles kardja
ként lebeg a jelen tarthatatlansága, eredményt szülő felszólamlásai 
lássanak napvilágot. Dinyér István ápoló, Sopron.

Megszívlelésül közöljük le e sorokat azok részére, kik még 
nem érzik lapunk nagy horderejét a jövő mozgalmunkban.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
Müller Ernő. Értékes cikkét megkaptuk, melyet legközelebb leközlünk. 

— M. V. Kapuvár. Levelét megkaptuk. Csak kitartás. Ott ahol önök 
vannak, mi hisszük, hogy rövid időn belül sok minden jóra fordul. — 
F. Mária Békéscsaba. Levelét megkaptuk. Örvendünk ügybuzgóságának. 
Csak folytassa úgy tovább, amint megkezdette. Jó apostolokra mindig 
szükségünk volt. Ha a szükség úgy kívánja, Szövetségünk titkára is oda 
utazik. — Sz. Zs. ápolónő Salgótarján. A tagsági dijat és a lap elő
fizetési díját megkaptuk. Ha ápolónőre szükség van, kérjük bizalommal 
hozzánk fordulni. — H. Lajos Nagykanizsa. Levelét megkaptuk, a kért 
felvilágosítást levélben közöljük.


