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111. É rvén yesség i tartam . (Foiywtás.i
Jelen kiegészítő megegyezés a II. szakasz hatá

rozatai értelmében érvényessége 1920. április 1-től 
1920. szeptember 30-ig tart.

IV. Gyerniekpótlék (mint eddig).
Minden gyermekért a 14-ik év betöltéséig havi 

40 M =  267’60 K pótlék jár. Tekintetbe veendők itt, 
házasságból származott, törvényesített, adoptált, 
mostoha és nevelt gyermekek, ha őket a díjazott 
megfelelő viszontszolgálat nélkül kénytelen eltartani, 
mivel azok munkát nem vállalhatnak. Megfelelően 
vonatkozik ez törvénytelen gyermekekre is, ha a 
díjazottat mint szülőt kötelezi az eltartás, mégis 
csak amennyiban apasága bebizonyított és ameny- 
nyiben bizonyítvány alapján tartja el a gyermeket, 
vagy amennyiben kötelességének eleget tesz az el
tartási összeg kifizetésére.

Jelen határozatok természetesen érvényesek egy 
törvénytelen gyermek anyjára is, amennyiben az 
apa mint díjazott nyilvános szolgálatban ugyanazon 
gyermekért már nem kap gyermekpótlékot.

V. Fertőző b etegség i pótlék.
Ama személynek, aki oly egyének ápolásával és 

kezelésével van megbízva, akik himlőben, kolerában, 
pestisben, kiütéses tífuszban vagy nyílt tuberkuló
zisban szenvednek, eme beteg ápolásáért napjára 
1 M =  6C9 K pótlékot kap.

VI. Kiegészítő határozatok.
1. a) az 1919. nov. 7-iki köpenytarifa-szerződésben, 

valamint a berlini kiegészítő-szerződés kereteiben 
foglalt kiegépzítőegyességben a lazarettek (kórházak) 
részére megállapított munkateltételek <s a tekintetbe 
jövő személyzetnek a bércsoportokba való besoro- 
zására vonalkozó alapelvek épűgy a szolgálati idő
nek (hivatási évek ős katonai szolgálati idő) be
számítása változatlanul érvényben maradnak.

/>> Ettől eltérően az esetleges megegyezésből folyó 
különös vasárnapi díjazás elesik, anélkül, hogy a 
II. szakasz 2. pontjának határozatait érintené.

Az 1920. április 1-től 1920. szept. 30-ig terjedő, 
időben megegyezésből fizettet vasárnapi pótlékoknál

megtart ja érvényességét a 48 órai heti ínunkatarto- 
záson kívül eső szolgálattételért.

2. A tervszerű heti munkaidő a törvényes szabá
lyozás fen tartásával 48 óra. A munkának heti (köz-), 
vasár- és ünnepnapokon való szétosztása a helyi 
szabályozásnak van fentartva, ama irányadással, 
hogy hetenként 1 szabad napot kell adni.

3. A túlórázás és vasárnapi stb. munka kártérí
tésének beszámításánál az 1. foglalt bérbevételtől a 
dt ágasági pótlék összege levonandó.

Ezeknél számításba veendő

Helyi csoportban
Havonként

J » &

A 203 1.391-52

B 187 1.251*03

C 100 1.110*54

D 140 970-74

E 125 836*26
1

A gyermekpótlékok (IV. szak.) a levonásnál szá
mításon kívül maradnak.

4. 18 éven aluli fiatalok a birodalmi betegápoló
intézetek szolgálatába fel nem vehetők. Az esetleg' 
már szolgálatban levő 18 éven aluli fiatalok bérének 
megállapítására a birodalmi munkaügyi miniszté
riumba jelentés küldendő.

5. Nem állandóan alkalmazott erők bére az egy 
évi alkalmazás szerint fizetendő. Nem állandó erők
nek esetleges állandó szolgálatba lépésénél az ál
landó erők bőrhatározatai jönnek számításba, még 
akkor is, ha a bére a díjazott erőnek ezáltal egy
előre sűlyed. A csak meghatározott évekre alkalma
zottak a bér-fokozatokba való beosztásánál a biro
dalmi és állami hivatalokban való előbbi szolgálata 
veendő számításba.

6. Emelkedési fokok az illető szolgálati év múl
tával az erre következő hónap elsejével veendők 
számításba.

7. Ápolónők, akik az állami betegápoló vizsgát 
letették, alávethetik magukat jelen tarifaszerződős
nek, vagy a birodalmi betegápoló intézetekben 
működő ápolótestvérekre vonatkozó tarifaszerző
désnek.

A vizsgázott ápolónők részéről a tarifaszerződés 
megválasztásának jelen tarifaszerződés megjelenése
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után 8 héten belül kell megtörténnie, vagy az újon
nan belépettek részéről a szolgálatbalépés után és 
végérvényesen.

A vizsgázott ápolónő kívánságára a betegápoló
testvérek tarifaszerződése ismertetendő az intézet 
elöljárósága által.

Berlin, 1920. október 7.
A birodalmi kormány nevében

Felirnbncli bir. kancellár.
A betegápoló személyzet és rokonhivatás szövetsége 

nevében
Georg Streiter.

(Folytatjuk.,

Önművelés.
Újságok és könyvek olvasására szüksége vaa minden 

embernek, aki a korszakkal lépést akar tartani. Természe
tesen fontos az, hogy megfelelő szellemű újságokkal és 
könyvekkel táplálkozzék', illetve képezze .magát az ember. 
Tudom, hogy a mai rendkívül nehéz megélhetési viszo
nyok mellett (különösen az egészségügyi .alkalmazottakat 
értem) nem igen futja a dolgozó munkásnak, hogy napon
kint 2 —3 újságot s ezenkívül hasznos könyveket vásárol
jon. Azonban én mégis azt merem állítani, hogy igen! 
Oly módon, hogy gazdaságosan ossza be magának a dol
gozó munkás cs munkásnő a fizetését (éhbérét.), hogy a 
szükséges szellemi táplálékról ne legyen kénytelen le
mondani.

Alkalmam volt látni szegény dolgozó emberek lakásán 
szebb, nagyobb könyvtárat, mint gazdag, gond nélkül élő 
embereknél. Faluhelyen a biblia az imakönyv, mellett a 
mestergerendán ott büszkélkedik a kalendárium. Pedig 
falun az imakönyv és kalendárium mellett nagyon elférne 
sok más irányú hasznos könyv, hogy a kultúrával meg
ismerkedjenek.

Minden házban ott kellene lennie a kis könyvtárnak, 
mint erősségnek, amely a vendéglők és kávéházak ellen 
harcol. A kis házi könyvtár lég ven kapocs, mely a többi 
közt a családhoz fűzze, a családi tűzhely mellett tartsa 
meg a család tagjait. Mily szép és nemes, ha az ember 
lakójául tartja a szellemeket, poétákat, írókat, kiket bár
mikor elővehet könyv alakjában. Az élet nehéz óráiban 
vigasztalást, szórakozást adnak, de egyszersmind iskolát 
is, mert nemcsak a jó pap, de minden felvilágosodott 
ember holtig tanuljon. Sokan azt állítják, hogy az újságok 
az okai, hogy a könyveket elhanyagolják, pedig nem igy 
van. Újság nélkül cl sem képzelhető írni-, olvasni tudó 
ember. Az helytelen, ha csak újságot olvas valaki. Köny
vek olvasass nélkül, foként a nemzeti irodalom s a világ 
irodalom ismerete nélkül, hiányzik a műveltség alapja. 
Ezért Ízlését nemesíti, lelkét acélozza, ki jó könyveket tart 
magának otthon s olvassa őket. Miből álljon egy kis házi 
könyvtár ? Es miből vásárolja azokat az éhbérért dolgozó ? 
Ám nincs oly szegény ember, aki lassankint néhány köny
vet niegne tudna vásárolni. Könyvtárunkat kezdjük meg 
a Bibliával Felekezeti különbség nélkül, legyen minden
kinek a könyvtárának első szima az ()■ és U| testamen
tum. A biblia olvasásánál, bámulni és tanulni tud az em
ber a hasonlataiból.

Mihelyt valamely könyvből más felekezct ellen gyűlöle
tes kifakadást olvas az ember, azt ne olvassa, az nem 
könyvtárba való. Következzen utána oly könyv, mely 
mesterségünkre, foglalkozásunkra vonatkozik.

Utána következzék az irodalom tágas mezeje.
Petőfi, Arany, Vörösmarty stb. Addig ne kapjunk mohón 

az új idegen, modernnek csúfolt és legtöbb esetben rossz, 
erkölcstelen szellemű könyvek után, amig el nem olvas

tuk nemzetünk nagyjainak műveit. Mily sajnálatos az, 
ha valaki Vas Gereben vidám regényeit, Kemény Zsig- 
inond léleknemesítő munkáit, Jókai halhatatlan műveit 
nem ismeri. Mindig olyan könyvet tűrjünk meg a könyv
tárunkban, mely lelkűnknek derűt, igazi erkölcsös gyönyö
rűséget nyújt. Az affektáló, borzalmas rémregények, ponyva- 
irodalom, pikáns irodalom mérges gyümölcse maradjon 
házunk küszöbén kívül. Csak olyan könyvet olvassunk, 
mely a szépnek, a nemesnek szolgálatában áll, Az a könyv 
mely lesújt, kétségbeejt, s önbizalmunktól megfoszt, föl
izgat, fölháborít, az nem nyújt nekünk önművelést. Csak 
olyan könyvet olvassunk, melyből érezzük, hogy tartalma, 
iránya, írójának szelleme méltó arra, hogy egész életünkön 
at körülöttünk legyen.

Szövetségünk vezetősége a könyvtár létesítése nagy 
fontosságú kérdésének tudatában van. Az egészségügyi 
alkalmazottaknál a legnehezebb egy magánkönyvtárnak 
a berendezése. Különösen azoknál, kik a kórházaknál, 
klinikákon és magánintézeteknél vannak elhelyezve. Nincs 
állandó otthonuk és a gazdasági létért való küzdelemben 
sokszor kell azt egy ujjal felcserélni, mely egy magán- 
könyvtár berendezését csaknem lehetetlenné teszi.

A tudomány hatalom még a szegény dolgozó munkás
embernek is. És ha már magánkönyvtárat' nem is ren
dezhet be magának egy egészségügyi alkalmazott, azért 
van a szövetség, hogy a kulturális igények fejlesztésére a 
tagjainak módot nyújtson egy közös könyvtár létesítésével. 
Szövetségünk e téren is megtette a kötelességét bármily 
áldozat árán is, hogy a könyvtárunk szabad rendelkezé
sére álljon, mindazon tagjaink részére, kik a kulturális 
fejlődéssel lépést akarnak tartani. Miiller

Mi lesz a képesítésünk ügyével?
Mi történik a fővárosi kórházakban és fürdőkben.

Csaknem két évtizeddel ezelőtt indították meg a beteg
ápolók és fürdősök azt a mozgalmat, mely e két hivatást 
a képesített szakmák soraiba kívánja soroztatni.

Sok memorandum készült már azóta és beterjesz
tetett mindazon hatóságokhoz, melyek hivatva lettek 
volna e kérdésnek a megoldására. Múltak az évek és saj
nálattal látjuk, hogy e kérdésnek a megoldása még talán 
a mai naeig sem jutott el odr, hogy érdim'egesen foglal
koznának e nagyfontosságú kérdés megoldásával.

Pedig e kérdés is van oly fontos, mint a manikűrök 
képesítéshez kötése, ami talán még sem lehet oly nagy- 
fontosságú az egészségügyre, mint egy fürdős vagy beteg
ápolónak a végzett munkája

A négy és fél éves háború rettenetes pusztítása meg
tizedelt bennünket. És amit a háború nem tudott bevé- 
gezni, a két forradalom után bekövetkezett gazdasági krízis 
segítette teljessé tenni.

A még megmaradt életenergia a rossz táplálkozás követ
keztében megtörött és a betegségek különböző kóros 
nyom ai ülnek ki az emberek arcára. Kórházaink túlzsúfol
tak és a kórházi ápolásra szorultak nem tudnak ott elhe
lyezést találni.

A kórházakban elhelyezést nyert betegek pedig sok eset
ben oly ápolónő gondozására vannak bízva, kinek halvány 
fogalma sincs a beteg ápolásához, mert protekció vagy 
sok esetben cselédelhelyezőből, vagy más hasonló zug
irodákból kerülnek a kórházakba minden bizonyítványok 
hiányában.

A napilapok apróhirdetéseiben nap-nap után olvashatjuk, 
hogy ápolókat, ápolónőket és műtősöket keresnek kórházak 
és szanatóriumok részére. És a legjellemzőbb az, hogy ha 
kellő bizonyítvánnyal felszereltek nem jelentkeznek — üz
leti szempontból, mert egv közvetítés után 50 kor .a dij — az
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egészségügy rovására legtöbb esetben szobaleányokat vagy 
cselédleányokat küldenek ki és sok esetben alkalmaznak is.

A fürdősállások betöltésénél sem más a helyzet. A fürdős- 
képzés, mint a múltban, ma is egyeseknek kitűnő kereseti 
forrás és hathetes képzéssel ma is tömegesen gyártják a 
fiirdősöket és fürdősnőket. Van ma is olyan szanatórium, 
mely havonta GO fürdőst képez ki hathetes időtartam alatt.

A fővárosi fürdőinkben, melyek a külföld részéről el
ismerésben részesültek, ma is megtörténik az, hogy még 
hat hét előtt volt takarítónőt fürdősnőnek alkalmaznak és 
kényszerítik a szakképesített és 15—20 évi prakszissal 
rendelkező kipróbált alkalmazottakat, hogy napi 90 koro
nát fizessenek vagy vegyék maguk közé az osztásba.

Ezzel szemben a kitűnő munkaerők kiszorulnak a fürdőkből 
ás kórházakból és legtöbb esetben egyenrangúaknak minő
sítik tudásban az ily módon állásba jutott alkalmazottakkal.

Sok volna azon igazságos panaszok feísoroiása, amelyek 
azokkal szemben történnek meg, kik hivatásuk mélységes 
tudatában léptek e pályákra, nemcsak azért, hogy fityulát 
köthessenek a fejükre és cégéreskedhessenek, sem azért, mert

~  . • "  ------------  -----------------------------i ~ —  ----------------—

TÁRCA
■ ■ ■ ■

Ilonka férjhez megy.
Sohase gondolt komolyan arra, hogy pártában fog ma 

-adni; iiyen jóképű ábrázaítal s ilyen aranyos kedéllyel 
— szokta volt mondogatni tréfálva társnőinek — nem 
maradhat senki vén lány, a férfiaknak is van szemük (de 
van ám! A szerk), meglátjátok, még belém bolondul 
valamelyi t ! De azt mégse hitte, hogy ilyen hamarosan az 
ujjara hú’zák a karikagyűrűi.

Úgy történt a dolog, hogy egy erős, szomorú őszi dél
után, amikor kedvetlenül nézegette mindenki az ablak
táblán végigfutó patakocskákat, hordágyon új beteget hoz
tak a kórterembe. A ruhája után ítélve, előkelő, gazdag 
ember lehetett; az ujján gyémántos gyűrű ragyogott. 
Valószínűleg azért nem tették külön szobába, mert nem 
volt hely. A beteg lehunyt szemmel feküdt az ágyán. Mély, 
keserű ránc futott végig az arcán s a különben fiatalos 
arcot elkeseredetté, szomorúvá tette. Sol iáig feküdt az új 
beteg mozdulatlanul, végre felnyitotta szemét s végighor
dozta tekintetét a nagy terem fehér falain. Majd végig- 
révedczte a betegágyakat s a keserű vonás még mélyebbre 
szántódott. Kint elállt az eső s néhány pillanatra fáradt, 
bágyadt napsugár tévedt a terembe. Végre megpihen; a 
kutató tekintet, halvány fény villant fel a sötét szemek
ben. Ilonkát látta meg, fehér kötényével, mosolygós, gödrös 
arcával, őszi napsugár aranyozta szőke hajával. Valóban 
megragadó látványt nyújtott a kis ápolónő, aranyos glóriá
val a fején úgy állott a napsütésben, mint az élet királynője.

Ilonka is megérezte valahogy a rózsás arcán megpihenő 
tekintetet, odament az új beteg ágyához s résztvevő sze
retettel igazította meg a beteg párnáit.

A beteg hálásan simogatta meg a fehér kis kezet, azután 
elaludt hosszan, mélyen. A mély ránc mintha egy kissé 
elsimult volna az arcán. Másnap nagy láz gyötörte, félre
beszélt, hánykolódott. Az orvos aggódó arckifejezéssel 
állapította meg, hogy a baj súlyos, nagyon súlyos.

Ilonka lelkiismeretesen ápolta, mint minden betegét. 
Meg-megtörölte verejtékes homlokát, kis tündér keze néha 
egy-egy pillanatra megpihent a lázban égő homlokon ; a 
beteg ilyenkor nyugodtabbnak látszott.

Végre mégis győzött az erős természet, a beteg jobban 
lett. Ilonka örvendezve látta, hogy meg fog gyógyulni. 
Kedvesen, jókedvűen ápolta, gondozta, derült kedélyével, 
tréfás szavaival néha meg is nevettette. A beteg ilyenkor 
elkapta a kezét s hálásan szorította meg, s az erős férfi-

ez jó kereseti forrás, hanem azért, mert a lelkűkben élt a 
tudat, hogy a beteg, szenvedő emberiségnek ezzel nemes 
szolgálatot teljesíthetnek.

Ezek nevében és a közegészségügy érdekében emeljük 
fel tiltakozó szavunkat. Szűnjön meg végre e nagyfontos
ságú pályán a protekció és nyerje el mindenki az őtet 
megillető elismerést.

A népjóléti minisztériumban ma működő Bcrnolák Nándor 
miniszter úr azt a kijelentést tette, hogy ott, ahol a mun
kásság részéről méltányos panaszok és sérelmek orvoslá
sára van szükség, nem fogja elmulasztani, hogy segítsé
gére legyen a gyengének.

Mi úgy érezzük, hogy a felsorolt panaszok és sérelmek 
nemcsak minket sújtanak és nemcsak kizárólag a mi 
ügyünk, hanem ez közügy, mert a közegészségügy érdeke 
is azt követeli, hogy végre e pályán is törvényesen el
ismert képesített jó szakerők álljanak rendelkezésre.

Ismerve a jelenlegi miniszter úr szociális érzékét, erős 
a hitünk, hogy e sokat vajúdó kérdést is rövidesen meg 
fogja oldani. Ss.

kéz, mintha reszketett volna. Az bizonyos, hogy a keserű 
vonás eltűnt az arcáról.

Tavaszra járt már az idő, mikor egy csendes, langyos 
este így szólt a beteg: Ilonka, üljön le kérem ide mellém 
a székre; szeretnék magának valami nagyon komoly 
dolgot mondani.

— Csak röviden, röviden, — csilingelt Ilonka hangja, — 
mert még sok betegem van, akik várnak rám.

— Hadd várjanak, — mondta mély hangon a férfi, — 
maga úgy sem fogja már sokáig őket kiszolgálni. Ilonka, 
én magát feleségül veszem,

Ilonka arca lángbaborult. Az ajánlat olyan hirtelen jött, mint 
a villámcsapás, de azért a kezét nem húzta ki a férfi kezéből.

A férfi tovább beszélt. Nézze Ilonka, maga megmentette 
az életemet. Amikor idehoztak a kórházba, nagyon el 
voltam keseredve. Utáltam az életet sok nyomorúságával, 
csalódásával, szenvedésével. Azt gondoltam, legjob”) lenne 
elpusztulni, megsemmisülni. S akkor megláttam magát. Az 
őszi verőfény körülragyogta mosolygós arcát, szőke haj
koronáját, úgy tűnt fel nekem, mint a győzelmes, diadal
mas élet tündére. Nehéz lázálmaimban egyre viaskodott ben
nem a halál s az élet. Az életet maga képviselte, a maga 
édes arca bukkant fel újra és újra a lelkemben, hirdetve az 
élet szépségét s az élet győzött. A maga tündéri emléke 
hozott vissza újra az életbe. Csak adósságot törlesztők hát 
le, amikor a kezemet s életemet magának felajánlom.

Ilonka szabadkozott. Istenem! hiszen maga még beteg, 
várjon, míg meggyógyul; aztán azt se tudja, ki vagyok, 
mi vagyok, nem szabad ilyen ajánlatot elhirtelenkedni.

Nem hirtelenkedtcm el Ilonka, válaszolt a beteg. Hetek 
óta figyelem magát, figyelem minden mozdulatát; láttam, 
milyen végtelen türelemmel, jósággal bánt a betegekkel s 
rájöttem, hogy ilyen nőre van nekem szükségem. Előbb 
arra gondoltam, Ilonka s gyengéden simogatta végig a 
reszkető kis kezet, hogy a szeretőmmé teszem. G izdag 
ember vagyok, nagyon gazdag, maga ezt még nem is tudja. 
De egyszer láttam magát térdelni, amikor egyik beteget 
áldoztatták. Olyan mélységes vallásosság, igazi áhítat ült 
az arcán, hogy elszégyenlettem magam a tervem miatt. 
Az ilyen finomlelkű leány feleségnek való s nem szerető
nek. Ilonkám drágám, bocsásson meg maga is ostoba 
tervemért s mondja, mondja kérem, hogy a feleségem 
lesz. Meg fogom becsülni magát, szeretni fogom mindig a 
maga derűs szépségét, a maga jóságos lelkét.

Ilonka zavarodottan kelt fel. Majd holnap válaszolok 
a kérdésére, mondotta, de csillogó, meleg tekintetében ott 
volt már az igenlő válasz.

Kint a kertben egy fekete rigó teli torokkal énekelt.
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Fürdösök sérelmei. HÍREK.
A fürdősöket az utóbbi időben sok esetben érte súlyos 

sérelem és nem mulaszthatjuk el, hogy lapunk hasábjain 
ne emeljük fel tiltakozó szavunkat e sérelmek megszün
tetése érdekében.

Szövetségünk Fürdős-szakosztályának f. évi május hó 
27-én tartott választmánya behatóan foglalkozott ezen 
sérelmek megszüntetése érdekében teendő lépésekről.

Gazdasági érdekeiket súlyosan érinti, hogy vannak ma 
is olyan sanatorinmok, ahol valósággal f'ürdősgyártás van 
folyamatban. Hathetes fürdősképzéssel ontják magukból a 
szakképesített fürdősöket.

Tiltakoznunk kell azon fürdösök nevében, kik életük 
javát e pályán töltötték el és kik szaktudásuk mellett 
kenyérkeresetüktől lesznek megfosztva, a tudatlan olcsóbb 
munkaerő és protekció által.

A fővárosi türdőkben legutóbbi időben az alkalmazot
takat 58 —CO órás munkaidő mellett még 13—15 órával 
terhelték meg hetenként. Az indok az volt, hogy egészség- 
ügyi szempontból volt arra szükség. Az indokolás beteges, 
mert sem gazdasági, sem egészségügyi szempontból nem 
állja meg a helyét. A kora reggeli órákban megjelenő 
6—10 vendég fürdő ára, szén, gáz és többi kellékek 
fogyasztásával nem lehet arányban. Egészségügyi szem
pontból, a’ fürdő alkalmazottai, kik ugyancsak emberek, a 
napi 13-15 órai munka nem lehet előnyös.

A Császárfürdő alkalmazottaitól a fürdő igazgatósága az 
élvezett havi 200, mond kettő száz korona fixlizetést meg
vonta. Nem tudjuk megérteni, hogy miért történt ez ? Talán, 
mert ráfizetéssel jár az üzem és az a néhány ezer korona menti 
meg az üzemet? Vagy talán mert az alkalmazottak kereszté
nyek és a munkáltató az Irgalmasrend? Több keresztény 
megértést és keresztény morált reméltünk a rendtől.

Ha a nem keresztény fürdőüzemek és a fővárosi fürdő- 
üzemek megtudják e csekélyke díjat — mert ez nem 
fizetés — adni, úgy ez nem lehet áldozat a Császáifürdő 
alkalmazottai részére sem.

A Fürdős-szakosztály választmányának megbízásából a 
Szövetség vezetősége megteszi a kellő lépéseket, hogy 
e panaszok mielőbb kellő orvoslásra találjanak.

Reggeli.
Áprilisi számunkban ezen a címen a következőket írtuk: 

Tisztelt uraim, igazgató, ügyosztálybéli urak, méltóztassa- 
nak elhinni, hogy üres teával e nehéz fizikai munkát ki- 
bi.ni nem lehet — nem tartják-e szükségesnek, hogy a 
kórházi személyzetnek reggelenként egy kis darabka, 
mondjuk 4 deka szalonnát adjanak az üres teához?

Örömmel konstatáljuk — amint szövetségünk tagjai 
maguk is két hét óta jóleső érzéssel tapasztalják — hogy 
felszólalásunk eredményes volt. Június 2-án a főváros ta
nácsa elrendelte, »hogy a III. o. élelmezésben részesülő 
közkórházi alkalmazottaknak 1F2I. évi június hó 1-től 
kezdődőleg tízórai szolgáltassák ki, amely 1 darab tojás
ból, vagy 50 gr. kolbászból, vagy 30 gr. szalonnából, vagy 
30 gr. mézből, vagy 50 gr. gyümölcsízbő!, vagy 50 gr. 
juhiuróból állhat és amely a tálalás egyszerűsítése végett 
a reggeli fekete kávéval, teával, vagy rántott levessel egy
idejűleg szolgáltatandó ki. Ezenkívül a tanács a hústalan 
vacsorákhoz a főzelékhez egy darab tojás helyett két darab 
tojásnak a kiszolgáltatását engedélyezi.*

Most már csak azt kérjük az élelmezőtiszt uraktól, 
hogyha már a tanács a javasolt szalonnából lecsípett 
10 grammot, legalább ők mérjék »jó, tetézett mértékkel* 
a kolbászt s a szalonnát; a gyümölcsízt pedig, amelynek 
a tápláló értéke csekély, ritkán, mondjuk olyan ritkán adják, 
amilyen ritka a kórházi alkalmazottak — kinevezése? k

Vála ztmányi ülés. Szövetségünk f. évi május hó 25-étt> 
tartotta legutóbbi választmányi ülését. A napirend fonto
sabb tárgyait képezték a beérkezett levelek tárgyalásai. 
A levelek közül nagy fontossággal bír az Ausztriából be
érkezett, mely egy Bécsben tartandó nemzetközi egészség- 
ügyi kongresszus megtartásának idejét jelzi, amelyre Szö
vetségünk képviseltetését kérik. A választmány e tárgyban, 
a személyes képviseltet és mellett döntött és igy a közel
jövőben személyes tapasztalataink alapján módunk lesz a 
külföldi egészségügyi alkalmazottak helyzetet megismerni 
és az ittenivel összehasonlítani. Nemzetközi kapcsolatunk 
alapján Londonból ugyancsak ilyen irányú levéllel keresték 
meg Szövetségünket.

Könyvtárnyitás. Szövetségünknek sikerült — bár áldoza
tok árán -- könyvtárat rendezni be, melyet f. évi július ht> 
l-ével tagjaink rendelkezésére bocsátunk. Könyvtárunk 
400 kötetből áll. Magyar és német nyelven irt szépirodalmi, 
szociális, gazdasági és szakkönyvekből áll. Könyvtárórák. 
mindennap d. e. 9--11, d. u. 3—5 óráig tartatnak. Könyv
tár használatához a tagsági könyv elhozandó. Ajándék- 
könyveket köszönettel fogad a vezetőség.

Kerti ünnepélyünk, melyet Szövetségünk f. évi június hó 
12-én rendezett a »Tündérlak« kerthelyiségeiben a szak
lapunk alapja javára, a rossz időjárás mellett is fényesen 
sikerüli. A rendezőség és a szereplők elismerést érdemlő- 
szorgalommal törekedtek a szép és nagyszámban megjelent 
vendégeket szórakoztatni.

Tiszteletjegy cs felülfizetés címén a következők küldöttek be ado
m ányt: Nagy Ferenc 150 K, Szabó József. Latfey Romuárd, dr. Hajnik 
Pál, dr. Kovács Aladár, dr. Sass István, dr. Deutsch Jenő cs Füstös Ágnes 
100—100 K. dr. Décsi Károly, dr. kenéséi Kenesey Béla, Újhelyi Rezsőné. 
dr. Olasz Izidor, dr. Schöller Károly, Kovácsics Irma, Kleinné, Szabó- 
István, Szatmári György, Suba Imréné, Back Mózesné és Lipték Mária 
50—50 K, Ócskái János és Ordán Maria 45— 45 K, Kovács Károly - 
Krizs Árpád, Tatár Balázs, X. X. és Tóth Gyula 40—40 K, Tóth László és 
X. N. 35—35 K, Bognár Gyula, Doboczky Lajosné, Pitseheneder Ala- 
josné, dr. Schüffer Károly, dr. Frey Ernő, Pálos Ödön, Dávid György 
és X. N. 3O—30 K, Schnör Oszkár, Földi Mihály. Suba X., Berkó Ist
ván. Bátyi Ferenc, Bedő Gábor, Nagy Pál. Dvorcsák Rózsi, Voncs József* 
Martinusz József, Hámori Mihály, Nagy Sándor, Argelán Guidó, Fertetics 
István és Fehér János, dr. Heinrich Kálmán és dr. Fochel Lászlóné 20 — 
20 K, Timar Erzsébet, Lakos Rózsi. Botka Józsefné, Radován István, 
Szilágyi Kató, özv. Pápay G*záné, Piringcr Jánosnc, Piringer M. és Árpád, 
Weisz Maufréd 15—15 K. C-igler Gyuiáné, Török Lajosné. Herceg Gyula 
és N. X. 1 0 -1 0  K, Hofmann Jenő, C.zetényi M„ Ha’linger M„ Porisits 
Gizella, Fintos János, Xagy Mihály. Tubakovics Gézáné, Chaboda Gé 
záné. Tamási Branca és Szutka István 5 — 5 K, dr Schönberger Emil 
20 K, dr. Polacsek Gyula és Miskoviczné 15—15 K. Az adakozóknak 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Értekezlet. Az »Otthon- bizottság tagjait kérjük, hogy 
f, évi julius hó 4-én (hétfőn) este 7 órakor a szövetség: 
helyiségében tartandó értekezletre megjelenni szívesked
jenek. Tárgy az »Otthon« ügy részletes letárgyalása.

S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .
M. V. ápolónő. Kapuvár. Levelét megkaptuk. Kívánsága teljesül. Levél 

ben értesítés megy. — D. J. ápoló. Sopron. Levele megérkezett. Szö
vetségünk főtitkára oda utazik. Levélben az időt tudatjuk. — K. P. für- 
dős. Könyvtárunk f. hó július 1-én megnyílik. — S. A. ápolónő. Az elmúlt 
számunkban megjelent »A betegápoló* című cikket ne vegye oly tragi
kusan. A cikk azt bizonyítja, hogy nekünk van igazunk, amidőn azt 
mondjuk, hogy sürgősen követeljük a betegápolás képesítéshez kötését- 
És ha van olyan ápolónő, akit a cikk tartalma talál, azok bűne, akik 
tudjak, hogy az ilyenek az egészségügy rovására vannak és már ideje 
volna, ha a kepesités érdekében velünk éreznének. A cikk nem a mi 
toliunkból ered, mint ahogyan azt sokan hiszik. — K. E. ápolónő. Ren
díthetetlen hittel cs bizalommal elérünk kitűzött célunkhoz. Nem kiabá
lunk, de csendesen dolgozunk. Már nem vagyunk egyedül. Külföldi test
véreink is tudják, hogy itt már egy életerős egészségügyi szervezet van 
Ezen isn eretségünket a közeljövőben még mélyíteni fogjuk, hogy ügyünk
nek még több szolgálatot tehessünk. Csak működjön ön is.


