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A nagygyűlésünk.
Az egészségügyi alkalmazottak f. évi október hó 9-én 

a régi képviselőház nagytermében tartott nagygyűlése impo
záns keretek között folyt le. Az egészségügyi alkalma
zottak nagy száma csaknem megtöltötte a hatalmas 
termet. A kommün bukása óta ez volt az első komoly 
megmozdulása az egészségügyieknek.

E nagygyűlésre az egészségügyi alkalmazottakat két évi 
eredménytelen küzdelmük hozta össze. Az arcokra kiült 
hosszú évek nyomorúsága és szenvedésének a nyoma, 
szilárd tettekre kész tömeget láttunk magunk előtt, kik 
sok nyomorúságaik és szenvedésük megváltása érdekében 
végső kétségbeesésükben mindenre készek.

Nincs az államnak keresztény és nemzeti szempontból 
és nem is lesz megbízhatóbb és erősebb oszlopa, mint az 
egészségügyi alkalmazottak hatalmas tömege. Az egész
ségügyi alkalmazott az, ki a társadalom minden népréte
gével érintkezik és sok esetben a legvadabb emberek lelkét 
is meg tudja lágyítani. Nemcsak testet, de lelket is ápol.

És mégis azt kell tapasztalni, hogy e szolgálatukért a 
lekiesinyítés, a nyomorúságos ékbér a jutalom. Csodál
koznunk kell azon, hogy a sorsukat kezükben tartó intéző 
körök urainak arca nem pirul a szégyentől, amidőn arra 
hivatkoznak, hogy »szép borravalójuk van«.

Mennyire szégyenteljes egy kulturállamra, hogy van
nak alkalmazottai, kik arra vannak kárhoztatva, hogy 
életüket a bizonytalan borravaló reményében táplálják. Mi 
egészségügyi alkalmazottak nem kegyelemkenyeret aka
runk jól és becsületesen elvégzett munkánkért. Mi becsüle
tes bért, tisztességes emberhez méltó bánásmódot követe
lünk. Ez a keresztényszocialista igazság, ezért harcolunk.

És amidőn több kenyérért, jobb bánásmódért, több igaz
ságért és megértésért harcolunk, tesszük ezt a keresztény- 
szocialista igazság nevében.

Értsék meg végre az urak a mi szavunkat, hagyják abba 
a sok taktikázást és cselekedjenek, mintahogyan becsületes 
keresztény emberekhez illik. Értsék meg, hogy az egész
ségügyi alkalmazottaknak is joguk van a becsületes élethez.

A naggyűlésünknek is az volt a célja, hogy hangot 
adjunk követeléseinknek és tiltakozásunknak.

A gyűlést dr. Krizs Árpád nyitotta meg. Meleg szavak
ban üdvözölte a megjelenteket és vázolta a napi pro- 
grannnot. Majd Madari Sándor ápoló a képesítés nagy 
fontosságáról beszélt. Beszédében reámutatott arra, hogy 
a betegápolás téren ma mutatkozó bajokért első sorban a 
kórházak vezetői a hibásak, mert megengedték, hogy 
cselédelhelyező intézetekből szedjék fel a nem betegágy mellé

való személyzetüket. Hogy ha hibák vannak a közegészség- 
ügy terén, nem kell a bűnösöket mindenáron az alkalma
zottak között keresni, vagy a felelősséget azokra hárítani, 
mert ebben első sorban a kórházak vezetői a hibásak. 
A közegészségügy érdekében sürgősen kell a betegápolást 
és fürdős szakmát a képesítéshez kötni.

Nagy Pál fürdős a fürdősök helyzetét vázolta. Beszé
dében reámutatott arra, hogy a test ápolása visszanyúlik 
a rómaiak idejébe, mely a népek kulturális fejlődésével 
kell, hogy haladjon. A fürdős szakma egy oly speciális 
szakma, mely szükségessé teszi, hogy minden fürdős 
tisztában legyen az emberi test minden szervével, melyet 
csak úgy érhetünk el, ha a fürdős szakmát a képesítéshez 
kötjük. Kötelező tanfolyamokat kell felállítani és csak annak 
sikeres elvégzése után lenne megengedhető, hogy az illető 
mint okleveles fürdős működhessék. Tiltakozott az ellen 
is, hogy egyes fürdők vasárnap délután még hat-hét óra
kor is nyitva vannak, bár miniszteri rendelet szabályozza 
a vasárnapi munkaszünetet. Szigorú kormányintézkedést 
kér ezen zúgfürdők ellen, melyek nem a közegészség- 
ügyet szolgálják, hanem találkahelyekül szolgálnak.

Szieben József szöv. főtitkár az egészségügyi alkalmazot
tak két éves eredménytelen küzdelmét vázolta. Szenvedé
lyes szavakkal ítélte el a főváros és a népjóléti miniszté- 
térium rossz szociálpolitikáját. Tiltakozott azon lelkiisme
retlen taktikázás ellen, melyet az egészségügyiekkel szem
ben használnak. Különösen elítélte, hogy most. amidőn 
már nem tudnak jogos követelésünk elől kitérni, állítóla
gos olcsóbb és jobb munkaerővel, külföldi rendi ápolónők
kel akarják télvíz idején felváltani. Majd a nagygyűlés 
résztvevőit kérte, hogy a szövetség mellett tartsanak ki és 
hassanak oda, hogy mindazokat, kik ma még távol vannak, 
győzzék meg, hogy saját gazdasági érdekeikben tömörüljenek 
a szövetségbe. Befejezésül határozati javaslatot terjesztett 
a nagygyűlés elé, melyben az egészségügyiek követeléseit 
és sérelmeit pontokba foglalta, kérveannak elfogadását.

A határozati javaslat a következő pontokat foglalta ma
gába :

H a tá r o z a t:
1. Tekintettel az egészségügyi alkalmazottak súlyos gazdasági hely

zetére, kérik, hogy havi fizetésüket, mely ruha, cipő és mosással együtt 
175—225 koronában van megállapítva, a főváros közgyűlése által 
1920. november hó 1-étől visszamenőleg 30°/o emeléssel megszavaz
tatott, de még ki nem fizettetett, valamint 1921. szeptember 1-től 
egy újabb 30°/«-al megjavítani.

2. Kérik az élelmezésnek, mely a végzett napi 10—12 órás súlyos 
szolgálat mellett legtöbb esetben élvezhetetlen es nem kielégítő, miáltal 
a csekély havifizetésüket ennek pótlására kell i'elhasználniok, érezhető 
módon megjavítani.
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3. Követelik, hogy a kórházakban, klinikákon és minden egészségügyi 
intézetben, ha az alkalmazottak 3 évet becsületes, tisztességes munkában 
töltöttek el, ezen idő után minden alkalmazott véglegesíttessék.

4. Követelik, hogy minden egészségügyi alkalmazott, aki a főváros 
szolgálatában all, részesíttessék kedvezményes cipőben és ruhában, mint 
a; az állam szolgálatában levő egészségügyi alkalmazottaknál már megvan.

5. Követelik a közegészségügy érdekében, hogy kormányrendet úton 
tiltassck el, hogy cseledelhelyező irodából közvetíthessenek állítólagos 
ápolónőket és fdrdősöket, kik egyrészt a hivatásos ápolónőknek a 
tekintélyét ássák alá, másrészt a közegészségügy rovására vannak.

Követelik, hogy a betegápolás és fürdős szakmát sürgősen a képesítés
hez kössék, miáltal a közegészségügynek tesznek hasznos szolgálatot, más
részt mert ez a szakmunkasok gazdasági életének legfontosabb létfeltétele.

7. Követelik a panaszbizottságok sürgős felállítását, hogy egyes 
túlkapások, melyek az alkalmazottak rovására történnek, úgy a klini
kákon, fürdőkben, fővárosi kórházakban, valamint más egészségügyi 
intézményeknél is megszüntethetők legyenek. A panaszbizottságok fel
állításával reméljük elsimíthatni azon súrlódásokat, melyek az intézetek 
vezetői és a személyzet között a mai napig is fennálltnak.

8. Tiltakozunk a főváros tiszti főorvosának az egyik bizottsági ülésen,
. világi ápolónők ellen intézett támadása ellen, hogy a világi ápolónők 
nem állanak hivatásuk magaslatán. Téves és egyoldalú a tiszti főorvos 
azon álláspontja, hogy ezért rendi ápolónőkkel kell felváltani Őket.
A világháborúban szerzett 100 és 100 kitüntetés bizonyítja ezen egy
oldalú beállítás alaptalanságát.

Tiltakozunk az ellen is, hogy esetleges külföldi rendi ápolónőket 
hozzanak be s ezáltal száz és száz tanfolyamukat becsülettel végzett 
magyar ápolónőnek vegyék el a kenyerét télvíz idején, ugyanakkor, 
midőn saját véreinket, a fdrdősöket. ápolókat és ápolónőket még a 
megszállott magyar földről is kiutasítják.

A nagygyűlés a határozati javaslatot nagy lelkesedéssel és 
egyhangúlag magáévá tette és a szövetség vezetőségét uta
sította, hogy a határozatot az illetékes helyekre juttassa el.

Kocsán Károly a »Nép« szerkesztője a szakszervezeti 
központ nevében üdvözölte a nagygyűlést. Csaknem egy
órás beszédben ismertette a keresztényszocializmus messze
menő céljait,'reámutatott azokra a nagy szociális problé
mákra, melyek hivatva lennének a becsületes dolgozó ke
resztény magyar munkásság gazdasági helyzetét megjaví
tani. Beszélt Csonkamagyarország szomorú közegészség- 
ügyi állapotáról, különösen a vidéken és azokról a he
lyekről, hol ma még orvosok nincsenek. Foglalkozott 
beszédében azzal, hol a falvak- és községekben, ahol 
ma még orvosok nincsenek, az államnak gondoskodnia 
kellene, hogy képesített ápolónőket rendelne ki, kik az első 
segélynyújtásban részesítenék a betegeket. (A külföldön 
ez már legtöbb esetben megvan. Nálunk még ilyen szo
ciális intézményről nem is beszélhetünk, mert az orvosi 
kar nagy része idegenkedik ettől. Szcrk.) A lakás-, nyug
díj, uzsora, stb. nagy fontosságú kérdéseivel foglalkozott, 
melyek mind egy-egy égő sebei gazdasági életünknek. Majd 
beszéde végén reámutatott arra, hogy ezeket a kérdéseket 
csak úgy oldhatjuk meg, hogyha keresztényszocialista 
alapon szervezkedünk. A nagygyűlés a megkapó beszédet 
nagy lelkesedéssel és szűnni nem akaró tapssal fogadta.

Végül dr. Krizs Árpád elnök záró szavaival a gyűlés 
anyagát összegezve, ismételten a szervezkedésre hívta fel 
a nagygyűlés résztvevőinek figyelmét, mely a Himnusz 
hangjai mellett ért végett.

Mi egészségügyi alkalmazottak tudjuk, hogy e panaszok 
és sérelmek még a múlt év tavaszától számítódnak és tel
jesen fedik a valóságot. A beadott memorandumban kér
tük azt is, hogy a kiküldendő bizottságba választassanak 
be azon bizottsági tagok is, kikről megvoltunk győződve, 
hogy szociális érzéküknél fogva, az igazságnak megfelelő- 
leg, tárgyilagosan fogják ügyünket elbírálni.

Ez nem történt meg, hivatkozással arra, hogy fővárosi 
bizottsági tag  a kiküldendő albizottságban nem vehet részt. 
Kértük azt is, hogy szövetségünk részéről valaki válasz
tassák be, mint az egészségügyiek érdekképviselete. Ez sem 
talált meghallgatásra.

Azonban megtörtént az, hogy a bizottságban Édes, az 
egészségügyi osztály tanácsnokán kívül Csilléry András 
dr., Brezovszky Emil dr. és Ortvay Rezső főv. biz. tagok, 
valamint Jszabó Sándor dr. tisztifőorvos és Wenliardt János 
kórházi központi igazgató választattak be.

A tanács részéről ott voltak mindazok, akiket maguk 
részéről kívánatosnak tartottak, csak az alkalmazottak érde
keit képviselőket nem találtuk meg a bizottságban.

Hogy miképpen történt a vizsgálat, csak egy esetet a 
sok közül. A Szent István-kórházban egy nappal előbb 
jelezve volt, hogy a bizottság másnap kiszáll a kórházba. 
Aznap este szintén olyan vacsorát kapott a személyzet, 
hogy nem tudta megenni és többen az alkalmazottak közül, 
kik értesültek arról, hogy a bizottság másnap látogatást fog 
tenni, az ételt el is tették, hogy azt a bizottságnak bemu
tassák. Kora reggel az összes kórházi személyzet mozgó
sítva lett és nyolc órakor minden a legnagyobb rendben 
volt. A reggeli megjavult, az ebéd is, sőt a vacsora is. 
Azonban a bizottság közbejött akadályok miatt nem jelent 
meg. A személyzetnek az a része, kik nem tudták, minek 
tulajdonítsák az élelmezésnek máról-holnapra való meg- 
javulását, örömmel fogyasztották a jobb kosztot.

Egy másik eset. A Rókusbán reggel tiz órakor volt a 
bizottság, amidőn még az ételeknek hült helje sem volt. 
Ha csak nem a papíron. Megnézték az alkalmazottak laká
sait, találomra egy vagy kettőhöz kérdést is intéztek, kik 
látva az igazgatótól a gondnokig mindenkit a bizottságban, 
nem mert az igazságnak megfelelően beszélni, meri az 
állását féltette. Hiszen ez természetes is.

Azonban, hogy igazainkat bebizonyítsuk, azon remény
ben, hogy minket ezért az állásunkból talán el nem bocsáj- 
tanak, megírunk.

A Rókusbán megtörtént, hogy Wenliardt dr. igazgató 
időt vett magának arra, hogy ebédosztás ideje alatt beje
lentés nélkül ment a konyhába és csodálatos, az összes 
főzeléket kiöntette és két tojást osztatott ki minden alkal
mazottnak. De megtörtént, hogy a kukacos tésztát is kiön
tötték. A kelkáposztafőzelék, mely apró kis bogárkákkal volt 
tele, vagy a lencse, mely a zsizsikekkel, a babfőzelék, mely
nek fogyasztása közben az alkalmazottak fogai között ropog
tak a kavicsok. A Szent István-kórházban talán azért ren
dezték a gyomormosásokat az alkalmazottaknál, mert nagyon 
finom volt a koszt, és az alkalmazottaknak már mindent 
megszokott gyomrának megártott?

A Zita-kórházban a tökre vonatkozó állításunk is fedte 
a valóságot. Csak talán a bizottság tévedésből azokat hall
gatta meg, kik külön koszton éltek és igy hozzájtik a tök el 
nem jutott.

Még egy kérdést. Vett-e a bizottság magának annyi 
fáradságot, mert ez talán részükről azzal járt, hogy az alkal
mazottak liúsadagját lemérjék? Ezt csak azért említjük, 
mert mi a Dologkórházban a bizottság után csak egy nap
pal későbben jártunk és tanuk elölt mértük le az alkalma
zottak húsadagját, mely főtt állapotban 8 deka helyett 
2—2l/i deka volt. Ezt annak idején Farkas főfelügyelő 
előtt, a Rókusi élelmezési tiszt szinte nevetséges módon 
akarta tisztázni.

A kórházi alkalmazottak helyzete.
Az egészségügyi tanács kiküldött albizottsága az alkalma
zottak panaszait az élelmezésre és bánásmódra vonatkozóan

alaptalannak találta. *
Több fővárosi napilapban közleményt adott le a főváros 

X. egészségügyi osztályának kiküldött albizottsága, mely 
a kórházakat látogatta és hivatva lett volna a kórházi 
alkalmazottak panaszait és sérelmeit igazságosan és tárgyi
lagosan elbírálni. A leadott közleményben az albizottság 
az alkalmazottaknak az élelmezésre és bánásmódra beadott 
panaszait alaptalanoknak minősítette. Nem térhetünk napi
rendre e közlemény leadása után és szükségesnek találjuk, 
hogy észrevételeinket a szociális igazság érdekében a nyil
vánosság elé tárjuk.
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Csokorba köthetnénk -mindazt, anrit a bizottság köteles 
lett volna az igazságnak megfelelőleg elbírálni, ha csak 
egy kis szociális érzékük van és ha lelkiismeretesen végzik 
a kötelességüket és ott keresik a bajt, ahol az valójában 
volt, nem pedig az irodáikban, ahol külön koszton élnek.

Leírtuk ezen eseteket, hogy azoknak, kik rövid memó
riával bírnak, emlékezetükbe idézzük az elmúlt eseteket és 
hogy igazoljuk állításaink valóságát. Mi megvagyunk arról 
győződve, hogy azok a bizottsági tagok, kik erős ideg- 
rohamot kaptak a bizottsági ülésen, hol egynéhány igaz
ságot szegeztek le egyes keresztény és szociális érzékű 
bizottsági tagok, többet ártottak az egészségüknek, mint 
az egészségügyi alkalmazottak igazságos ügyének. Végte
lenül sajnálnánk, ha ennek következtében esetleg arra a 
kosztra kerülnének, melyei minden lelkifurdalás és alapos 
megismerése nélkül ez ügynek, igazságtalannak minősí
tettek.

Mi sokkal hálásabbak leszünk velük szemben, ha egy
kor szükségük lesz reánk, mert a mi keresztényszociális 
érzékünk és lelkiismeretűnk minden eltévelyedettnek meg- 
bocsájtást parancsol. Szieben.

Vasárnapi munkaszünet.
Egy’ kormányrendelet van, mely szabályozza és elren

deli a vasárnapi munkaszünetet. Szociális szempontból 
vizsgálva, a rendelet igen áldásos, mert az a munkás, 
ki egész héten kora reggeltől késő estig a nehéz mun
kában tölti el az idejét, megérdemelte azt, hogy a vasár
napját nyugodtan tölthesse el a családja körében.

Úgy tudjuk, hogy a rendelet rendkívüli esetekben és 
időközönként a vasárnap délelőtti órákra egyes szakmák
nál 10 vagy 12 óráig engedélyezi a munkát. így az élel- 
miszerárús, hentes és mészárosok, abban az időben, midőn a 
nagy melegek vannak, a pékek és hasonló üzemeknél.

Elismerjük szükségét az egészségügy terén a kórházak
ban is, mert a betegeket ápolás nélkül nem hagyhatjuk, 
azonban itt feltétlenül méltányosnak tartanánk, hogy az 
alkalmazottak a vasárnapi munkanapjukért külön díjazás
ban részesüljenek, mint ahogy ez már külföldön mindenütt 
megvan.

Más elbírálás alá kell azonban vennünk a fürdőket. Bár 
a tisztaság az egészség egyik legfőbb feltétele, még sem 
tartjuk indokoltnak a fürdőknek vasárnapon való nyitva- 
tartását. Mert az, aki fürödni akar, elvégzi szombaton 
délután vagy más napokon. Az az érv is felvetődhet, 
hogy ezáltal a fürdőt nagy károsodás érhetné. Mi az 
ellenkezőt állíthatjuk. Ha a köztudatba megy, hogy a 
fürdő vasárnap zárva van, a közönség megszokja és hét
köznap veszi igénybe. Ezáltal még nyernek is, mert a 
vasárnapi fűtést és világítást megtakarítják, mit tiszta 
haszonnak lehet elkönyvelni. Természetesen egyöntetűen 
kellene ezt a kormányrendelet alapján az összes fürdők
nek megtenni, nehogy a másik rovására ezt kihasz
nálja.

Ma is vannak egyes fürdők, kik minden kormányren
deletet felrúgnak, mert a haszonlesés nagyobb erőt vett 
rajtuk minden szociális és nemesebb emberi érzésnél.

Legtöbb fürdőben vasárnap délután 4 óráig, sőt vannak 
egyes fürdők, ahol késő estig van nyitva. Ezek közé tar
tozik a Kazinczy-utcai fürdő. Bár a fürdőt vasárnap alig 
látogatja 4—5 vendég, az alkalmazottak mégis arra van
nak szorítva, hogy vasárnap 7 óráig benttartózkodjanak. 
E fürdő tulajdonosa Ringer, kit mi már régebben ismerünk. 
A Ringer-család több fővárosi fürdőnek tulajdonosa és 
milliós vagyonnal rendelkezik, azonban úgy látszik, olyan 
pénzeszsákjuk van, amely még mindig nem tellett meg 
és az alkalmazottakon még van bőr, melyet le kell 
húzni.

A Hársfa-utcai vasfürdő még az előbbeni fürdőn is túl
tesz és minden becsületes embernek arcába kergeti a 
vért. Az erkölcstelenség orgiája ütötte itt fel a tanyáját. 
Kádak vannak itt, melyek talán évek óta nem láttak vizet, 
pedig igen nagy látogatottságnak örvend. A Kernstock- 
család tulajdonát képező fürdő, mely az utolsó bordély
házon is túltesz, kitűnő pénzforrást biztosít a híres csa
ládnak.

Megírtuk ezt azért, hogy a kormánynak és hatóságnak 
a figyelmét felhívjuk, különösen a második állítólagos 
fürdőre és kérjük, hogy a rendeieletet ne csak a papír 
részére tartsák meg, hanem azt gyökeresen alkalmazzák.

A fürdőknek egészségügyi szolgálatot kell teljesíteni, 
tehát vissza kell azt adni hivatásának. Az alkalmazottakat 
pedig a törvény biztosító eszközeivel meg kell Védenie a 
kormánynak a szertelen kizsákmányolás ellen.

Az „Otthoniunk.
Mintha a tavasz meleg sugarai olvasztanák le lelkűnkről 

a tél fagyos jegét, arra a gondolatra, hogy a sokat han
goztatott »Otthon« a komoly megvalósulás elé került. 
A vezetőség a reá bízott kötelességét lelkiismeretesen vé
gezte és ma már ott tartunk, hogy a részleteiben kidol
gozott tervezet ne csak tervezet maradjon, hanem szor
galmas és együttes munkával, minél rövidebb idő alatt 
rendelkezésére álljon mindazoknak, kik legjobban vannak 
annak áldásaira reá utalva.

Az élet megtanított bennünket arra, hogy mi kisemberek, 
sorsunk könnyítése érdekében egymásra vagyunk utalva. 
Egy régi közmondás is azt mondja: »segíts magadon, az 
Isién is megsegít*. És mi érezzük e mondás igazságát. 
Cselekednünk kell, ha azt akarjuk, hogy sorsunkban köny- 
nyebbség álljon be.

Nincs még egy szakma, melyben annyi ezren volnának, 
kik a családi tűzhely, az »Otthon«-nak áldásos melegét 
nélkülöznék, mint az egészségügyi alkalmazottak. Es mert 
érezzük ennek nagy hiányát, ez forraszt bennünket oly 
szilárdan össze és ez adja az erős elhatározást, hogy a 
régen óhajtott »Otthon«-t végre megalapítsuk.

Az »Otthon« hivatott arra, hogy pótolja mindazt, amit 
rendes körülmények között a családi kör biztosítani szo
kott. Az »Otthon« mindannyiunknak meleg szeretettel 
összeforrasztó kapocsának kell lennie az együtt működé
sünkben.

Hogy mit akarunk az »Otthont' felállításával elérni ? 
Először is azt, hogy azok a testvéreink, kik hajlék nélkül, 
tömeglakásokban, a lakásuzsorásoknak vannak kiszolgál
tatva és a legnagyobb kísértéseknek is, az elaggott, munka- 
képtelenné vált testvéreinkkel együtt meleg »Otthon«-hoz 
juttassuk, a lehető legolcsóbb feltételek mellett. Kivonni a 
bűnös Budapest fertőjéből, egy olyan szolid, tiszta légkörű 
»Otthon«-t nyújtani számukra, hol kultúrigényeiket minden 
tekintetben kielégíthessék anélkül, hogy nagy anyagi áldo
zatot hoznának érte.

Nem óhajtom aprólékosan részletezni, hogy milyen lesz 
az »Otthon«, azonban mindenkinek megnyugtatására ír
hatom, hogy a vezetőség figyelme kiterjed arra, hogy 
mindenkinek az igényét ki fogja elégíteni. Ma csak nagy
jában vázoltam, hogy ebből is megérezzék, hogy önma
gunknak építünk, amit építünk.

Célunk^ a részvénykibocsátással az, hogy, elsősorban 
csakis tagjaink sorából kerüljenek ki a részvényesek, hogy 
az »Otthon«-t kimondottan magunkénak tudjuk és hogy 
annak egyedüli kormányzói lehessünk. 20.000 részvényt 
bocsájtottunk ki, 25 K-ás jegvzéssei, mely a kezelési költ
séggel 30 K-ába kerül. Részvényt minden tag jégyezhet, 
mely részvényérték a jegyzett nevére elkönyveltetik és 
kamatoztatik.
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*A részvényeket azért állapítottuk meg ily kis összegben 
(30 K-ában), hogy lehetővé tegyük szövetségünk minden 
tagjának, hogy tehetségéhez képest jegyezhessen. Jegyezhet 
többször is és annyit, amennyit szerény anyagi viszonyai 
megengednek. Azonban a jegyzés határideje 1922. április 
hó l-énél tovább nem terjed. A részvények visszaváltásá
nak elsőbbségi jogát a szövetség önmagának tartja fenn 
és ha valaki azokat el akarja adni, azt a szövetségnél be 
kell jelenteni. Azonban közvetlen hozzátartozóra átruház
ható, de ezt is be kell jelenteni a vezetőségnek.

Szövetségünk ma már oly erős és hisszük, hogyha tag
jaink az »Otthon« nagyfontosságú szociális értékét kellően 
tudják értékelni, úgy a 20.000 részvényt rövid egy-két 
hónap alatt lejegyzik.

A részvénykibocsátók sorába megnyertük Huszár Károly 
v. miniszterelnök urat (50), Haller István v. miniszter urat 
(37), dr. Vasek Ernő v. kormánybiztos ügyvéd urat (50), 
dr. Wenhardt János igazgató-főorvos urat (20), Székely 
János ny. államtitkár urat (20), Szabó József n. gy. kép
viselő urat (20), Frühwiríh Mátyás nemzetgyűlési kép
viselő urat (10), Kocsán Károly szerkesztő urat (20), 
dr. Elischer Ernő orvos urat (10), dr. Lazarovits Lajos 
orvos urat (20) részvénnyel. A szövetség részéről az ala
pítók sorában helyet foglalnak dr. Rajnai Béla orvos úr, 
a Betegápolók egyesületének elnöke (20), dr. Schöller 
Károly orvos úr, a szövetség tiszteletbeli elnöke (20), 
dr. Krizs Árpád főv. biz. tag, a szöv. tiszteletbeli elnöke 
(10), Madari Sándor szöv. elnök (30), Balázs Flóra szöv. 
alelnök (50), Szieben József szöv. főtitkár (50), Deák 
Mária szöv. titkár (20), Lindenmayer Piroska főápolónő 
(50), Györkös János szöv. titkár (20), Molnár Rózsi fő
ápolónő (10), Tóth Mihály, a fürdős szakosztály elnöke 
(10), Nagy Pál a fürdős szakosztály alelnöke (10), Újhelyi 
Rezsőné (20), Szele József (20), Mézes Julin (50), Somogyi 
Anna (50), Suba Imréné (20), Hertl Róza (10), Tatár 
Balázs (20), özv. Pápay Gézáné (10, Gilla Ferenc (10), 
Horogh István (10, Weisz Évi (50) részvénnyel.

A jegyzési ívek már kinyomattak, most már csak mi 
rajtunk áll, hogy mielőbb a részvények bejegyeztessenek.

Az eddigi jegyzések a következők: Szappanos Károly 
(100) 3.000 K, Dávid György (35, 1.050 K, Szunyogh 
Szeréna (15) 450 K, Balogh Sándor (10) 300 K, Kasz- 
tovszky Béláné (6) 180 K, Punyi János (5) 150 K, Ehmann 
Karola (3) 90 K, Gáspár Ágnes, Tamásy Bianka, Taba- 
kovits Gézáné, Koklesz Vera (2—2) 60—60 K, Balázs
Józsefné és Tóth Kálmánná (1—1, 30—30 K.

Jegyezzünk minden hónapban legalább csak egyet és
»Otthon«-ügyünk meg lesz rövid idő alatt oldva saját 
erőnkből és áldozatkészségünkből.

Figyelmeztetésül tagjainkkal közöljük, hogy a kibocsá
tott részvényaláírási ívek a szövetség kerek- és a beteg
ápolók tojásalakú hivatalos bélyegzőjével vannak lebélye
gezve. Csakis ezzel ellátott íveken jegyezzünk.

Mi van a Zita-kórházzal?
Több mint négyszáz alkalmazott kerül az utcára.

A Zita-kórház alkalmazottainak nagyobb része szövet
ségünknek tagjai. Régebb idő óta kísértet az a hír, hogy 
a főváros több olyan kórházat akar .megszüntetni, melyek 
egyáltalán nem alkalmasak a beteg emberiség gyógykeze
lésére. A másik ok pedig az, hogy a főváros óriási kór
házi költségeit tehermentesítsék.

Hosszú hónapokon át folyt a tárgyalás és kísérletezés 
e kérdés megoldása tárgyában, míg végre a közeledő tél 
idejére azon elhatározásra jutottak, hogy a Zita-kórházat, 
mint az életre közveszélyes építményt ki kell üríteni.

Mi magunk is e tekintetben egyet értünk a fővárossal, 
hogy a Zita-kórház semmi körülmények között nem felelt 
meg a közegészségügy szolgálatának, csak a megszüntetés 
oly módjával és az időpontjával nem tudunk egyetérteni. 
Télvíz idején 600 beteget és 400 alkalmazottat az utcára 
kitenni, semmi esetre sem vall szociális érzékre. Hol itt a 
keresztény emberbaráti szeretet. Számoltak-e azzal, hogy mi 
lesz a betegekkel és alkalmazottakkal ?

Tagjaink megkeresésére mi felkerestük a tanácsot és ott 
azt a választ kaptuk, hogy amennyire lehet, gondoskod
nak az alkalmazottaknak elhelyezéséről. És érthetetlen a 
Zita-kórház vezetőségének azon viselkedése, hogy az alkal
mazottaknak felmondottak és azokat az ápolónőket kik a 
felmondás ideje alatt más állást találnak, még sem enge
dik meg, hogy azt betölthessék. Ellenben kötelezik, hogy a 
felmondási időt töltsék ki. így megtörtént több ápolónővel, 
hogy a már szerzett állást így a kórház vezetőségének rossz
indulata miatt veszítenék el.

Az ilyen rendkívüli esetekben több méltányosságot és 
belátást kellene tanúsítani, talán ezt nem fogják az alkal
mazottak részéről tulkövetelésnek minősíteni.

»A Nép« napilapunk, mely elsőnek foglalkozott a Zita- 
kórház feloszlatásának kérdésével és a szövetségünk köz
benjárására már is úgy értesültünk, hogy e kérdéssel a 
népjóléti miniszter is komolyan foglalkozik és remény van 
arra, hogy az iigy méltányos elintézést fog nyerni..

HÍREK.
Mi van a közkórházak alkalmazottainak fizetésrendezé

sével? Nem hivatalos helyről úgy értesültünk, hogy a 
sokat vajúdó fizetésrendezés végre a megoldás előtt áll. 
A kórházakban számadás történik, hogy mennyi többletet 
tesz ki a fizetések felemelése. Mi azt óhajtanánk, hogy e 
számadások ne tartanának ismét egy évig, hanem most 
már gyorsan végezzenek vele és mielőbb juttassák az 
alkalmazottak kezéhez.

A szövetség tagjaihoz. Több ízben felszólítottuk már 
úgy a fővárosi, mint a vidéki tagjainkat, hogy a kórhá
zakban előforduló eseményeket, melyek a szövetséget 
érdeklik, küldjék be. Ismételten kérjük, hogy a jövőben ha 
ilyen közleni valójuk van, juttassák azt el a szövetséghez.

Német nyelvtanfolyam. A szövetségünk által hirdetett 
német nyelvtanfolyam f. évi október 22-én megindult. A 
tanfolyamnak több mint 40 hallgatója van, mely tíz hó
napig tart. Mint egészségügyi alkalmazottakra a német 
nyelvtanfolyam nagy jelentőséggel bir és az életben sok 
hasznát vehetik.

Az »Otthon- -ra beérkezett adományok. Kiss Angéla, 
Nagy Erzsébet, Dobai Etel, Ordán Mária, Simon Sándorné 
és Weisz Éva 100—100 K, Szóták Borbála 56 K, Dobor 
Istvánné, Krah Anna, Király Zsuzsa, Török Mária, Szaniszló 
Mária és Császár Józsefné 50—50 K, Dinyér István és 
neje 48 K, Koznia Jolán és Tóth Erzsébet 20—20 K, 
Tóth Mária, Hozdán Anna, Czakó Istvánné, Kakuk Antal, 
Mórán Zsófia, Antal Zoltánné 10—10 K. — A szövetség 
könyvtárának könyveket adományoztak: Molnár Róza, Nagy 
Erzsébet, Balázs Flóra, Kupidon Mária, Freisztler Ilona, 
Somogyi Anna és Lenti Istvánné. — A Betegápolók és Ápoló
nők szakosztályéinak Tóth Kálmánná 100 K, Csury Andrásné 
50 K és Dihenes Jánosné 26 K-át adományozott. — A 
Fiirdösök szakosztályának Barabás Jenő 50 K, Varga Róza 
40 K, Hartner Alajos 20 K-át adományozott. Az adomá
nyozóknak ezúton mondanak köszönetét a vezetőségi tagok. 
Örvendetes jelenség a fürdősök megmozdulása. Hisszük, 
hogy sok követőre találnak soraikban. — A szüreti mulatság 
felülfizetéseit helyszűke miatt jövő számunkban közöljük.


