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A birodalmi betegápoló intézetek betegápolótest
véreire vonatkozólag:

1. Érvényességi határ: Jelen tarifaszerződés a 
bir. betegápoló intézet betegápolónővéreire vonat
kozik, akik eddig fizetésüket a munkaügyi minisz
ter 1920. február 26-iki rendelete értelmében kapták. 
Azonkívül ezen szerződésnek alávethetik magukat 
azon ápolónők, kik az állami betegápoló vizsgát 
letették. Anyaház testvérek nem tartoznak ezen 
szerződés a lá ; ezek munka- és kártérítés-viszonyai 
az anyaházakkal külön szabályoztatnak.

2. Szolgálati viszony. A betegápolótestvér az inté
zet vezetése alatt áll, amely kötelezettségeit szabá
lyozza. A tulajdonképeni betegszolgálatra az illeté
kes orvos rendeletéi mértékadók.

3. Hivatali hallgatás. A testvér hivatalból hallga
tásra (titoktartásra) van kötelezve.

4. Munkaidő. A tervszerű heti munkaidő a törvé
nyes szabályozás fentartásával 48 óra. A köz-, vasár- 
és ünnepnapokra való felosztása a munkának a 
helyi szabályozás körébe tartozik ama irányadással,’ ' 
hogy hetenként 1 nap szabad legyen. A szabad nap 
lehetőleg havonként kétszer vasárnapra essék. Éj
jeli ős nappali szolgálat általában ne kövesse egy
mást elegendő nyugalmi idő nélkül. Esetleges rend
kívüli, fontos szükség esetén minden testvér köteles 
még a megállapított időn kívül is szolgálatot tel
jesíteni. Ezért nem adatik kártérítés. Minden test
vér köteles mérsékelt határok között szabadságolás 
és betegség esetén a helyettesítést átvenni.

5. Illeték. Az egyes helyek testvéreinek kártérí
tése (illetéke) a munkavállalók szövetségeinek köz

vetítésével a kártérítési (illeték) tarifa értelmében 
központilag szabályoztatik.

6. Tárgyi (természetbenit járulékok. A nővér lehe
tőség szerint kap lakást berendezéssel, fűtést, vilá
gítást és étkezést. A testvérek által a jelzett tárgyi 
jutalékokért, fizetendő ellenérték a kártérítési szer
ződés alapján a munkavállaló szövetségekkel együt
tesen állapíttatnak meg és a szolgálati jövedelem
ből visszatartható. Célnak megfelelő védőruha a 
betegágyszolgálatnál ellenérték nélkül adatik.

7. A szolgálati jutalékok továbbfizetése szolgálati
mulasztás esetén. A munkából való távolmaradás 
csak előzetes engedély alapján van megengedve. Ha 
kivételesen ez nem szerezhető meg, pl. a testvér 
hirtelen betegsége folytán, családi eseménynél, mely 
őt személyesen veszi igénybe (nehéz betegség, halál
eset stb.) úgy a szolgálatadő hivatal mihelyt lehet
séges, értesítendő. zV szolgálati illeték továbbfizetőse 
múló akadályoztatás esetén, mint (haláleset, közel
álló megbetegedése) aszerint szabályoztatik, ameny- 
nyiben jelen szerződés nem ír elő mást a 616. szak. 
B. G. B. szerint. A testvéreknek egy szerencsétlen
ség vagy betegség folytán előálló munkaképtelen
sége esetén továbbfizettetik a kártérítés a bir. tör
vényes illetékek (betegpőnz, házpénz) levonásával 
ős pedig 3 havi szolgálat teljesítésig 2 heti időtar
tamra, 3 hónaptól 1 évig terjedő szolgálat után 4 heti 
időtartamra, 1 évnél hosszabb szolgálat után 6 heti 
időre, 5 évi szolgálat után 9 heti időre és 10 évi 
szolgálat után 13 hétre a szolgálati viszony időtar
tamán túl nem. Betegség folytáni munkaképtelenség
nek tekintetik egy a törvényes biztosítóintézetek 
vagy gondozóhivatalok által elrendelt gyógykezelés 
is. 5 napnál hosszabb betegsőgtartam esetén a test
vér tartozik saját költségén egy rövid orvosi bizo
nyítványt hozni. Beteglap pótolja ezt az orvosi bizo
nyítványt. (Folytatjuk.)

SRUTKA ISTVÁN orvosi műszerész-kötszerész = =  
Vili., Szentkirályi-u. 49. az udvarban.

Készít mindennemű orthopüdiai gépeket, művégtagokat és mindennemű egészségügyi kötőket a legjutányosabb árban.
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Ausztriai betegápolók szervezetének 
kongresszusa.

A betegápolók országos szövetsége Becsben augusztus 
14-én és 15-én tartotta szövetségi gyűlését. A kongresszust 
számos bécsi tag által megtartott gyűléssel nyitották 
meg augusztus 13-án. A gyűlésen Streiter berlini biro
dalmi képviselő, a német hivatásos betegápolók szövet
ségének elnöke, vázolta a szervezet céljait. A magyar 
keresztény-szocialista egészségügyi alkalmazottak szövet
ségének nevében Szieben főtitkár (Budapest) tolmácsolta a 
magyar tesi véregyesület legszivélyesebb üdvözleteit. A 
gyűlést Jakobi elnök beszéde nyitotta meg. Az említett 
németbirodalmi és a magyar testvérnemzetek képviselőin 
kívül üdvözölhette még az elnök a népjóléti minisztérium 
népegészségügyi hivatalának képviseletében megjelent dr. 
Tauber miniszteri tanácsost, továbbá az osztrák keresztény 
szakszervezet központi bizottságának képviselőjét, Unter- 
müller Károly városi tanácsnokot, valamint csaknem vala
mennyi szövetséges tartomány kiküldöttjét. Dr. Tauber 
miniszteri tanácsos a népegészségügyi hivatal nevében a 
legszebb eredményeket kívánta a kongresszusnak. Szak
szerű előadásban vázolta az osztrák hivatásos betegápolás 
eddigi fejlődését s biztosította a gyűlést arról, hogy a 
népegészségügyi hivatal a szervezet igyekezetét nagy ér
deklődéssel kiséri s hogy a lehetőség szerint támogatja 
is. Dr. Taubernak mindvégig nagyon érdekes fejtegetései 
igen nagy tetszést arattak. Streiter képviselő a német 
keresztény szakszervezetek központi szövetsége nevében 
egy hosszabb beszéddel üdvözölte a kongresszust. Utalt 
arra a számos kapocsra, mely a német és osztrák hiva
tásos szervezeteket egymással szorosan összefűzi s rá
mutatott arra a tényre, miszerint Németországban a ke
resztény szakszervezeti mozgalmak oly hatalmas fejlődési 
fokot értek el, hogy ma a közéletben egymagukban bizo
nyos számottevő tényezőként szerepelnek. Untermüller 
Károly városi tanácsos, a keresztény szakszervezetek 
központi bizottságának üdvözletét tolmácsolta a kon
gresszusnak.

Ezek után Stamm szövetségi titkár előterjesztette a be
számolót. A tagok száma 1919. év óta 1.000-ről 3.000-re 
szaporodott. Intézetek száma, melyekben a szövetség tagjai 
működnek, 12-ről 46-ra emelkedett. A szövetségben egye
sült szakcsoportok közül a gondozónőké jelentékeny 
szaporodást mutat fel. Igen jelentékeny bérmozgalom ered- 
ményeképen, melyek Becsben és a tartományokban meg
lettek valósítva, a tagok jelentékeny bérjavításokhoz és 
szolgálatuk megkönnyebbítéséhez jutottak. Különösen emlí
tésre méltó eredmény, hogy az állami intézetekben alkal
mazott betegápolók és nővérek eddigi szerződésen alapuló 
alkalmaztatásuk a szövetség működése révén a közalkal
mazottak jellegét nyerte s ez a csoport az állami hivatal
nokokéval egyenrangú. A szövetség állásközvetítő osztálya 
az utóbbi időben fokozott működést fejtett ki s jó hírnév
nek örvend. A szövetség abbeli törekvése, hogy beteg- 
ápoló-iskolát létesítsen, nagy lépésekkel haladt előre, 
amennyiben Linz, Innsbruck és Grazban kiképző tanfolya
mok létesültek. Az említett időben számos gyűlést tar
tottak, így ebből Bécsben: 156. Beszámoló után. mely 
a szövetség sokoldalú tevékenységéről egész és teljes 
képet nyújtott, kimerítő vita következett, melynek ered
ménye több értékes kiegészítő határozat lett. A hivatá
sosak szempontjából nézve a szövetség céljait, Sternberg 
Heléna főnöknő és Streiter képviselő tartottak előadást. 
Sternberg magas nívójú és stílusos előadása mély be
nyomást tett a kiküldöttekre. Streiter képviselő a német- 
országi betegápoló- és egyéb jóléti intézmények viszonyait 
vázolta, melyek legnagyobbrészt előrehaladottabbak, mint 
Ausztriáé, mindazonáltal sok tekintetben javításra szorul

nak. Jakobi elnök az elmebetegek ápolóinak jobb sürgős kikép 
zése mellett foglalt állást. Zajos tetszés mellett kelt ez 
ápolószemélyzet pártjára Breitner városi tanácsnok magatar
tásával szemben és követelte, hogy az elmebeteg-ápolók, 
úgy mint a többi ápolók állami kiképzésben részesüljenek 
s a vizsga letételéről állami oklevelük legyen. A vita az 
elmeintézetekben uralkodó tarthatatlan állapotokra muta
tott rá. Dr. Tauber miniszteri tanácsos a vita befejezése 
után a hallottakat tudomásul véve, megígérte, hogy az 
itt elhangzott előterjesztéseket legjobb belátása szerint 
keresztül fogja vinni. Úgyszintén különböző segélye
zések terén bizonyos újításokat helyeztek kilátásba 
A vita folyamán egyes egészségügyi intézetek pénzügyi 
helyzetére a népegészségügyi hivatal képviselője minden 
tekintetben választ adott. A kongresszusra beérkezett elő
terjesztéseket, a tagdíjemelést és alapszabály megváltoz
tatást illetőleg, kimerítő vita után elfogadták. Ezek után 
az elnök köszönetét mondott a népegészségügyi hivatal 
képviselőjének a megbeszélések alatt tapasztalt jóindu
latáért és értékes felvilágosításaiért. Mire ő válaszolva tel
jes elismerését fejezte ki a tanácskozások higgadt és ko
moly jellege felett.

A második napon a tisztújító választás eredményét 
közölték. A kiküldöttek a hivatalos listát, melynek értelmé 
ben elnökké Jakobi lett, fogadták el. Miután a megválasz
tottak a tisztségüket elfogadták, Jakobi elnök a további 
szervezkedési feladatokat vázolta. Az előadó a szervezet 
továbbfejlődési lehetőségeit világította meg, egyszersmind 
a többi csoportok és testületek viszonyaival összehason
lítva megállapította, hogy a szövetség a nem világi ápolók
kal egyetértésben kíván működni. Egyszersmind megvilá
gította a velük szemben álló szociáldemokrata szervezet 
álláspontját, kik kényszerülve vannak minden fontosabb 
kérdésben az ő segítségüket és beleegyezésüket kikérni. 
A referátum után — mely még számos szervezkedési kér
dést érintett, élénk vita keletkezett, amely teljes világot 
vetett az összes, a tanácskozáson felmerült kérdésekre. 
Egyhangúlag elfogadták a javaslatot, miszerint keresztény 
nemzetközi egészségügyi szakszervezet létesíttessék.

Szalovszky képviselő a keresztény szakszervezeti moz
galom alapvető szabályainak teljes fenntartását hangoztatta. 
A keresztény szakszervezeti mozgalom kifejlődése, dacára 
a kebelbeli harcoknak, fel nem tartóztatható. A kér. szak- 
szervezetek központi bizottsága jóleső megelégedéssel kíséri 
figyelemmel a birodalmi szakszövetség tartós és kedvező 
előremenetelét és a jövőben is minden alkalommal kellő 
támogatásban fogja részesíteni. A napirend letárgyalása 
után Streiter képviselő abbeli örömének adott kifejezést, 
hogy ez igazán szép gyűlésen részt vehetett s lelkes sza
vakban adott azon reményének kifejezést, hogy a német 
és osztrák testvérszövetkezetek eddigi szoros összekötte
tései egy még intenzívebb közös munkával és még belsőbb 
egyesüléssel a kitűzött célt fogják eredményezni. Szieben 
budapesti titkár szintén néhány szót intézett a kongresz- 
szushoz, mire az elnök rövid visszapillantást vetve az 
eddig teljesített munkára és felhíva mindenkit az ott hozott 
határozatok tényleges keresztülvitelére, a birodalmi szak- 
szervezeti szövetséget és az összes keresztény mozgalmat 
éltetve, az ülést bezárta.

Az ápoló, a társadalom és a képesítés.
Irta: Dr. Lazarovics.

Az ápolónői kérdés ina nálunk egy olyan bonyolult 
probléma, melynek megoldása csak úgy vezethet ered
ményre, ha annak megvitatása állandóan napirenden van, 
ha az abban szereplő különböző tényezők kívánságát és 
véleményét meghallgatjuk, azokat összegezzük, mindenün
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nen a javát kivesszük s az adott viszonyokkal és a min
dennapi élet követelményeivel összeegyeztetjük. Nem zár
kózhatunk el természetesen a külföldön már régen és úgy 
látszik jól bevált iskolák tekintetbevételétől, amiből azon
ban nem következik, hogy azt egyszerűen lemásoljuk, 
hanem kell, hogy azt a mi viszonyaink szerint módosítsuk. 
Ebben a tekintetben a német és az angol példát venném 
alaposabb tanulmány tárgyává A német ápolónőt a há
borúból ismerem. Röviden így jellemezhetem: kitűnően 
szakképzett, az aprólékosságig alapos. A többi tulajdon
ságáról már nem írok, mert a többi már egyéni tulajdon
ság, amit legfeljebb az iskola egy bizonyos irányban a 
javára befolyásolt. Az angolról csak könyvekből tudok. 
Művelt, bizonyos társadalmi állást tölt be, ennek ellenében 
a társadalomnak követeléseit szem előtt tartva vigyáz arra 
viselkedésével, hogy annak méltó képviselője legyen, ha 
pedig vét ez ellen, úgy a maga társadalma kiközösíti. Ha 
a kettőt összevonjuk, úgy egyik oldalon a kiváló szak- 
képzettség, másik oldalon az ápolók tekintélye és tár
sadalmi állása az, amit magunknak megjegyezhetünk. 
Erről azonban jelenleg nem kívánok írni, ehhez magam
nak is alaposabb tanlumányra volna szükségem, hogy vele 
érdemében foglal kozhassam. Majd ha erre is alaposabban 
felkészültem, vissza fogok rá térni. Ma csak egyelőre 
teoretice akarok egy általános fejtegetésbe belefogni, még 
pedig, mint már említettem, különböző szempontokból 
nézve. Ezek az ápoló kívánsága a társadalommal szemben 
és viszont az ápolói kar követelése tagjaival szemben, a 
beteg kívánsága.

Vegyük ezeket egyenkint. Az ápoló egy egész saját
ságos helyet foglal el a dolgozó társadalomban, hasonlít
hatjuk helyzetét némileg az orvoséhoz, nem ipar, nem 
műkedvelői foglalkozás, mégis megköveteljük tőle, hogy 
képzett legyen a maga nemében, viszont hivatását ne 
iparszerűleg űzze. A társadalomnak ezer különböző köve
telése van vele szemben, először is értse a dolgát, tehát 
szakképzett legyen, kegyen meg épp úgy a teljes szak- 
képzettsége, mint bármely más foglalkozásnak, sőt ennél 
sokkal több. azaz' hogy biztosabb alapokon nyugodjon 
ennek a megbírálása, vagyis ne egyes intézetek, társadalmi 
egyesületek vagy egyének, — kiknek arra hivatottsága 
más lapra tartozik, — legyenek a tanítók vagy különösen 
a minősítést megállapítok, hanem az állam, illetve annak 
egy bizonyos erre a célra kirendelt szerve. Vagyis a taní
tás legyen egységes. Egy pontosan megállapított tanterv 
folytatólagosan hozzácsatolva, megfelelő időszak, utána 
egy szakemberekből álló vizsgáló-bizottság, amely sikeres 
előmenetel esetén egységes állami oklevelet ad, melynek 
birtoka nyújt kizárólagos jogot arra, hogy valaki ápoló 
lehessen. Ez az első és legfontosabb követelmény, minden 
egyéb más kívánság, mely ebbői indul ki s amely idők 
kérdése s amelyet csak fokozatosan lehet megvalósítani. 
Egy példával fogom én illusztrálni. A jénai Zeiss optikai 
gyár készíti az egész világon a legjobb lencséket. A gyár
nak nincsenek titkai, ellenben vannak évtizedek óta alkal
mazott s jól fizetett munkásai, akik maguk vitték az 
üvegelőállítást, annak köszörülését és csiszolását oly 
tökélyre, hogy a világon senki sem tud a gyártmányukkal 
versenyezni. Meg vagyok győződve, hogy a gyár alapí
tásakor az is csak primitív, vagy legalább is a többivel 
megegyező minőségű gyártmányt produkált s az az év
tizedes tervszerű munka s ambíció tette azzá, amivé ma 
lett. Tehát, hogy visszatérjünk a tárgyra, kezdődik az a 
tervszerű munka az anyagmegválogatásoknál.

A világért sem akarom azt mondani, hogy valakit aka
dályozzunk erre a pályára való meneteltől, ellenben figyel
meztetünk arra mindenkit, hogy akik erre az úttörő mun
kára vállalkoznak, vizsgálják meg önmagukat, vájjon meg 
van-e az energiájuk, ambíciójuk, a szép és nemes iránt

való érzékük, vájjon, ha kell, fel tudnak-e emelkedni a 
mindennapi élet prózaiságán, vagyis, ha kell, tudnak-e 
hősökként viselkedni, vájjon megelégszenek e néha a puszta 
hálával s avval a jóleső tudattal lelkűkben, hogy jól cse
lekedtek s embertársaiknak hasznára voltak. Az ápolói 
foglalkozás kenyérkereset, mint minden egyéb munkatelje
sítmény, azonban az anyag az emberiség legdrágább kincse, 
az egészsége. Itt nincsen, nem is lehet pontosan megálla
pított órabér, itt nincsen előre megállapított munka, ez 
óráról-órára változhatik, itt nem tehetjük azt a beteg álla
pota rosszabbodásánál, hogy erre nem vállalkozunk, itt 
kötelességek vannak, amelyeket előbb minden gondolkodás 
nélkül teljesíteni kell s csak azután szabad gondolni annak 
jutalmazására. A pálya göröngyös, a foglalkozás terhes, 
mielőtt valaki erre a pályára lép, vessen számot önmagá
val s ha a fentemlítettekre nem tartja magát képesnek, 
úgy keressen magának más foglalkozást, mielőtt ehhez 
hozzákezdett VOlna. (Folytatjuk.)

Egy szabadság szomorú akkordjai.
Egy levél jött hozzánk a szerkesztőségbe, amelyben 

szövetségünk egyik tagja írja le szabadságidejének lefolyá
sát. A levél tiszta tükre az egészségügyi alkalmazottak
nak, melyből visszatükröződik mindazoknak szomorú, sivár, 
elhagyatott, örömtelen élete, kik e pályát választották osz
tályrészül.

A levél röviden így szól:
Egy évi szorgalmas munka után, melyet az ágyaknál a betegek 

mellett töltöttem el, a kórház igazgatóságától 14 napi szabadságot 
kaptam, hogy a nehéz, idegölő munka után az én egészségemnek is 
szentelhessek néhány napot.

Az első pillanatok jóleső érzéssel töltöttek el, arra gondolva, hogy 
mily szépen és kellemesen töltöm el a szabadságom. Azonban alig 
kezdettem meg a szabadságom, ágynak dőltem és nem tudtam felkelni. 
Kívánkoztam ki a szabadba a friss levegőre, de az ágy visszatartott.

A Rózsadomb, a Margitsziget, ahová a jómódban élők százai és százai 
tódultak, mosolyogva tekintgetett felém. Es én a nyomorult, a minden
kitől elhagyatott, aki még a szülőföldjétől is elszakítva, a szerető 
szülői háztól távol kell hogy éljek, tehetetlenül fekszem az ágyban. 
A reggeli, ebéd és vacsora élvezhetetlen íze a számban és lelkemben a 
kilátástalan jövő rémes képe űzi egymást agyamban.

Elgondolkoztam azon mostoha viszonyok felett, amelyben élünk. 
A nyomorúságos fizetés, a  rossz élelmezés és sok esetben a még rosz- 
szabb bánásmód, amelyben részesülünk azon humánus, nemes, sok 
szeretetet és önfeláldozást igénylő szolgálatért, amelyet kora reggeltől 
késő estig végzünk.

Mégis vigaszt, e napjaimban a szövetségünk könyvtarából kivett szép 
és jó könyvek nyújtottak, melyeknek tartalma a lelkeraet némileg fel
frissítették.

A másik még fontosabb tény, mely megnyugtatókig hatott a telkemre, 
az a tudat, hogy a szövetségünk vezetősége tudatában van a mi sivár 
jövőnknek és nagy buzgalommal fáradozik azon. hogy mielőbb egy 
»Otthont« létesítsen számunkra

Hogy mily nagy horderejű kérdés ez, azt csak az tudja és érzi, aki 
övéitől elszakítva, mindenkitől elhagyatva éli le napjait.

Testvéreim, kik egy sorsban vagytok velem, érzitek-e az »Otthon« 
sürgős felállításának szükségét ? Én érzem ennek nagy szükségét. Ha 
még eddig e célra nem szenteltetek időt, úgy tegyétek és gondolkoz
zatok e felett.

Az Istenen kívül nincs senki, aki bennünket segítsen. Fogjunk össze, 
ne szűnjünk meg az érdekében ott, ahol mód adatik, agitálni.

Erős a hitem, hogy ha összefogunk, vagyunk oly erősek, hogy saját 
erőnkből és nyomorúságos filléreinkből is megteremthetjük a mi 
Otthonunkat.

Kiss Erzsébet, 
ápolónő.

Sokat írhatnánk e levél sorairól, de nem tartjuk szük
ségesnek bővíteni. Érezzük és látjuk, hogy az »Otthon« 
létesítése a legégetőbb és legsürgősebb kérdések egyike, 
mely sürgős megoldásra vár. Es mi hisszük, hogy nem
csak e levél írójának lelkében él e vágy, hanem sok más 
ezer és ezer egészségügyi alkalmazott érez együtt a levél 
írójával.
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A Rókus-kórház tolvaja.
A főváros egyik napilapjából vettük e kis hírt. Molnár 

Ferencné 36 éves ápolónőt, aki a Rókus-kórház anyag
raktárából apránként közel 60.000 korona fehérneműt 
lopott el, letartóztatták. így szólnak ezek a sorok, melyek 
egy egész életet tesznek tönkre és sötét bélyeget nyom
nak reá, mely által a becsületes társadalomból kiközösí
téssel sújtják Molnárnét. Molnárné szövetségünk tagja 
és kötelességünknek tartottuk, hogy az ellene felhozott 
vádakban tiszta képet lássunk. Utánjárásunkra megálla
pítottuk, hogy a napilapokban megjelent hír nem felel 
meg a valóságnak. A hírből annyi igaz, hogy a kórház 
igazgatóságának feljelentésére a rendőrség vizsgálatot indí
tott egy nagyobb szabású lopás ügyében és a Dolog-kór
ház hét ápolónőjénél és összes hozzátartozóinál házkuta
tást tartottak. Sehol semmi kórházi tulajdont nem találtak. 
Molnárné lakásán egy lepedőt, egy törülközőt és csajkát 
találtak, amelyet az illetékesek tudomásával használatra 
vitt el, ami beigazolást nyert. Ezek után ártatlansága 
nyilvánvaló. Megemlítésre méltó, hogy több jó hír
névnek örvendő család házi nyugalma is meg lett zavarva. 
Molnárnét az állásából elmozdították és talán az összes 
fővárosi kórházakból is kizárták. Mi nem hallgathatjuk el 
az esetet és a legszigorúbban kell, hogy az igazgatóság 
ilyen rossz és elhamarkodott intézkedését elítéljük. Kér
dezzük, meddig tart még az alkalmazottak oktalan üldö
zése ? Meddig e szomorú kálvária ? Nem volt elég a szen
vedés? Nem elég áldozat a silány élelmezés és kevés 
fizetésért az az önfeláldozó munka, amelyet kora reggeltől 
késő estig végeznek? Mi meg vagyunk győződve, hogy 
igen. Több jóindulatot több emberi szeretetet követelünk 
az alkalmazottakkal szemben. Ne feszítsék a már nagyon 
megfeszített húrt, mert elpattanik. Bernolák miniszter urat 
és a többi illetékes hatóságot pedig kérjük, hogy hasson oda, 
hogy ezen szomorú anomáliákat, melyek elég gyakran fordul
nak elő, szüntessék meg. Védelmet követelünk a gyengéknek.

HÍREK.
Szervezkedik a Felvidék. Elszakadt véreinktől a Felvi

dékről kaptuk a hírt, hogy ott most a kórházak és sza
natóriumok egészségügyi alkalmazottai a kibontott ke
resztényszocialista lobogó alatt megkezdették a szervez
kedést. Bár ma a Felvidék nagy része-a csehek által van 
megszállva és így nincs módunkban a tőlünk elszakított 
területen élő testvéreinkkel a szoros kapcsolatot fentartani, 
örömmel vettük a hírt. Mi magyarok egy percig sem gon
dolunk és gondoltunk arra, hogy a csehek által ma meg
szállva tartott területről lemondjunk. És amint mi sem 
gondolunk erre, ép úgy szentül hisszük, hogy az ott élő 
testvéreink is meg vannak arról győződve, hogy eljön az 
ideje, amidőn ismét a régi anyaföldhöz kerülnek vissza. 
Mi örömmel üdvözöljük őket e munkájukban és az el
jövendő felszabadulás napján, mely már aranysugarait veti 
felénk, tárt karokkal, testvéri szeretettel öleljük majd keb
lünkre, mint harcedzett keresztényszociálistákat.

Betegápolónői tanfolyam. Mindazon tagjainknak, kik még 
rendes betegópolói tanfolyamot nem végeztek, felhív
juk a figyelmét az egyesületünk által f. évi október hó 
első hetében megnyitandó tanfolyamunkra. Jelentkezni 
lehet a titkárnőnél mindennap a hivatalos órák alatt d. e. 
9—12 és délután 3—7 óráig.

Rendelet a felszabaduló területekkel való közlekedésről. A hiva
talos lap belügyministeri rendeletet közöl, mely szerint a szerbek által 
kiürítendő területekre a megszállási hadműveletek befejezéséig csak nyílt 
rendelettel és arcképes igazolvánnyal ellátott közalkalmazottak, katonák, 
vasutasok és postások utazhatnak, ezek is kizárólag csak szolgálati 
ügyben. Az igazolványt az elsőfokú rendőrhatóságok állítják ki.

Nénret nyelvtanfolyam. Szövetségünk azon tagjai ré
szére, kik a német nyelvet óhajtják megtanulni, f. évi 
szeptember hó végével tanfolyamot nyitunk. A tan
folyam díjtalan. Jelentkezni lehet szövetségünk helyiségé
ben VII., Dohány-utca 74. I. em. 16. sz. alatt a hivatalos 
órák alatt a titkárnőnél. — Ugyanott jelentkezhetnek 
mindazon tagjaink, kik a tánckurzuson óhajtanak részt- 
venni. .

Kirándulás. Feledve egy napra a hétköznapi munkával 
járó gondot és felelősséget, távol a kórházak különböző 
kóros bacillusaival telt kórtermeitől, egy kedves emléke
zetes, bohóságokkal teli napot töltöttek el Visegrádon. 
A kirándulást hajóval tették meg. Az idő gyönyörűen ked
vezett és amit egy rövidke nap nyújthat örömben, azt 
mind kimerítették. Sajnos azonban, hogy az ilyen örömből 
az egészségügyi alkalmazottak közül csak nagyon kevesen 
és ritkán vehetik ki a részüket. Pedig egészségügyi szem
pontból nagyon kívánatos lenne, ha minél több ily kirán
dulást rendezhetnénk és minél nagyobb számmal vehet
nének azok részt. Először egészségügyi, másodszor az 
összetartozandóság szempontjából. Akik a kiránduláson 
részt vettek, lelkűkben kedves emlékekkel tértek vissza az 
esti órákban sivár munkahelyükre. Közös adakozásból 
befolyt 100 korona az »Otthonra- és Füstös Ágnestől 50 
korona a sajtóra.

Szüreti mulatság. Szövetségünk a sajtó alapjára szüreti 
mulatságot rendez. Kérjük tagjainkat, kik csőszleányok, 
csőszök, cigányok, cigányleányok, tótok vagy egyéb sze
repet óhajtanak vállalni, jelentkezzenek a szövetségünk 
helyiségében VII., Dohány-utca 74. I. em. 16. sz. alatt 
a titkárnőnél f. évi szeptember hó 15-éig. A mulatságot 
meghívón tudatjuk t. tagjainkkal.

Adományok. Az »Otthon«-ra a következő adományok 
folytak be: Hallgató Gyula, Balázs Flóra, dr. Vágó János, 
dr. Windisch Ödön, Turőczy Kornél, Mura Fülöp, az Ir- 
galmasok gyógyszertára 10Ö —100 K, dr. Fajkiss Ferenc 
200 K, Rosner Gizella 140 K, Hertl Róza, Lenti Istvánná, 
dr. Vályi Ernő, dr. Marx, dr. Korcsák, dr. Dienszky, Sinták 
Lajos 50—50 K, Madár Adolf és N. N. 40—40 K, T. K., 
P. M. és K. E. 30—30 K, özv. Pálosy Béláné, Klekner 
Kornélia, Sóstanner István 20—20 K, dr. Nótharf Antal, 
Németh, Szatmáry József, Plahi János, Váradv Mihálj', 
Widovics I., Latzkó Mária, Götz Margit, Varga Teréz, 
Mucsicska Jánosné, Zanik Lészlóne, Kupcsek János, 
Adráskó János, Krompaha István 10—10 K, Bartha Júlia 
6 K, Kovács József, Petermásy Rezső 5—5 K, Szabó 
József és Szalay Józsa 2—2 K és Szalinyi L50 K. 
Itt meg kell emlékeznünk Kiss Erzsébet ápolónő buzgól- 
kodásáról, melyet szorgalmas gyűjtésével eredményezett 
az »Otthon«,-alap javára az Irgalmas kórházban, ahol úgy 
az orvosok, mint a betegek meleg szeretettel támogatták 
anyagilag ügyünket. Köszönet és hála érte e sorainkon 
át. — Sajtóra a következő adomány érkezett be: Szunyogh 
Szerén 100 K.

1921. szeptem ber 1.

S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .

U. R. Csőt. Levelét megkaptuk. A főtitkárunk X-je után érkezik oda. — 
D. L. Szombathely. Levelére postafordultával válaszolunk. — H. Oy. 
Apátfalva. Kívánunk mielőbbi gyógyulást. Tagsági díjának rendezését 
tudomásul vettük. — F. J. Nyíregyháza. A belépési nyilatkozatok meg
érkeztek, azonban a pénz még nem érkezett meg. — N. L. Kaposvár. 
Ügyében megtettük a lépéseket. A válasz megérkezett. Ön tanuk előtt 
vállalta az állást azon összegért, amellyel kilizették. Az illető család 
ezt igazolni tudja. Ha így történt, az ügyében változtatni nem lehet. — 
F. F. Nagykálló. A jövőben ha levelet ir, úgy a címét is tudassa 
velünk, mcrt'csak úgy válaszolhatunk. Címét másoktól tudtuk meg.


