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Egészségügyi Alkalmazottak Lapja
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fü rdősök . m asszőrök, vizgyógykezelők, pedikürözők, 
úszóm esterek  stb., fertő tlenítők, tem etkezési a lkalm azottak , kórházi segédm unkások és 

rokonszakm ával foglalkozók h ivatalos szaklap ja.
A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9 tői 12-ig, délután 3-tól 7 óráig. D íjta lanul közvetít intézetek, k lin iká k  

kórházak, szanatóriumok és magánosok részére képzett személyzetet helyben és vidéken.
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Értesítjük t. tagtársainkat és tagtársnőinket, 
hogy f. évi április elsejétől kezdve a tagdíj 
100 koronára emeltetett. Mindazok, akik tag
díjakkal hátralékban vannak, sürgősen rendez
zék május hó végéig, mert később az utánfize- 
tést az újabban megállapított tagdíj alapján foga
dunk csak el.

F e lh ív ás
azokhoz az egészségügyi alkalmazottakhoz, akik 

nem tagjai a kér. szoc. szakszervezetnek.
Legutóbbi közgyűlésünkön éies kifakadások hang

zottak el azon betegápoló s fürdós alkalmazottak ellen, 
akik nem tagjai a szakszervezetnek. Egyenesen meg
vádolták őke t: miattuk van az egészségügyi személyzet 
ilyen mostoha sorsban. Ha t. i. valamennyi alkalmazott 
összefogna, egységes, erős tábort képezne, már rég 
kivívhatta volna jobb sorsát, állásának nagyobb meg
becsülését.

Ezen felszólalások indítottak bennünket arra, 
hogy felszólítsuk azokat az alkalmazottakat, akik még 
nem tagjai egyesületünknek: saját érdekükben minél 
előbb lépjenek be valamennyien.

Nagyon kérjük az összes alkalmazottakat, gondol
ják meg a következőket :

A munkásság a történelem tanúsága szerint — 
különösen a liberális kapitalista gazdasági rendszer 
mellett — mindeddig nyomorúságos helyzetben élt, a 
inig össze nem fogott, szakszervezetbe nem tömörült, 
mert a munkaadók, kihasználva szervezetlenségüket, 
olyan munkabéreket adtak munkásaiknak, amilyet 
akartak. Nem voltak tekintettel életszükségleteikre, 
családjukra, esetleges betegségükre, nem a keresztény j 
szeretet vezette őket a munkabérek megállapításánál, 
hanem az önző érdek. Mióta azonban a munkásság 
szakszervezetekben tömörült, együttes erővel — mert a 
tömeg nagy erőt képvisel — nagyon sok tekintetben 
javult a sorsa, javult a fizetése. Azok a szakmák 
munkásai vannak ma a legjobb anyagi helyzetben, akik 
legrégebben szervezkedtek, legjobban összetartanak s a 
szakszervezetükben teljesen fegyelmezettek. Ezeknek 
akaratán megtörik a munkaadók bérdiktaturája, szerve
zetük kikényszeríti a tisztességes béreket. Nagy fegyve- |

rük az egységes munkabeszüntetés. Ezzel a legönzőbb 
munkaadót is rá tudják kényszeríteni, hogyha nem is 
szívesen — tisztességes bért fizessen.

A szakszervezet természetesen csak akkor érhet 
el nagyobb eredményt, ha a gyár, vagy üzem vala
mennyi munkása egyöntetűen cselekszik — egy szak 
szervezet tagja. Aki nem lép be a szervezetbe: ellen
sége többi munkástestvéreinek, mert a nem szervezett 
munkás segítségével tudja csak a munkaadó a béreket 
leszorítani. Vét tehát munkástestvérei ellen, de vét 
önmaga ellen is, maga magát okozhatja alacsony fize
téséért.

A betegápolóknak s általában az egészségügyi 
alkalmazottaknak sztrájkkal, rögtöni munkabeszüntetés
sel harcolni nem szabad Ezt nemcsak a büntető tör
vénykönyv bünteti, de tiltja a keresztény felebaráti 
szeretet is. Végső szükség esetén azonban a keresztény 
erkölcstan igenis megengedi, — Ausztriában a kér. 
szoc. egészségügyi alkalmazottak meg is csinálták — 
hogy az ápolónők 8 napra tömegesen felmondjanak, 
illetve a szakszervezetük utján jelentsék be ezt a fel
mondást. Egy ilyen erélyes, egységes megmozdulásnak 
feltétlenül az lenne az eredménye, hogy az egészség
ügy vezetői, akik maguk is sokszor belátják a mostani 
helyzet tarthatatlanságát, olyan nyomást gyakorolnának 
az illetékes tényezőkre, a fővárosi törvényhatósági bi
zottságra, a népjóléti minisztériumra, hogy azok meg
adnák a követelt igazságos, magasabb béreket. Túlzott, 
igazságtalan és jogtalan bérkövetelést a szakszervezeti 
vezetőség természetesen — ismerve a főváros s az 
állam nehéz pénzügyi helyzetét — nem támogatna, de 
a jogos kívánságok kiküzdésében — amilyen a mostani 
követelésünk is, hogy a fővárosi ápoló személyzet is 
kapja meg a klinikai ápoló személyzet 3000 — 6000 
koronás havi fizetését — teljes erővel akarja támogatni 
tagjait.

A fővárosi kórházak betegápolóinak fizetése ma 
egyenesen szégyenletes. Mig békében az ápolónő fize
tése a természetben kapott ruhán és cipőn kívül havi 
12 korona volt, addig mai ezer koronás fizetése kb. 1 
békebeli koronának felel meg. Vehet rajta : fél harisnyát, 
vagy fél kiló zsirt, vagy utazhat vele 12-szer a v illa 
moson, vagy vehet 20 hónapi, tehát majdnem két évi 
fizetéséből magának egy pár cipőt. Ilyen alacsony, 
aránytalan munkabér sehol sincs az egész világon. (E 
sorok írása után értesültünk, hogy memorandumunkra 
60%-os fizetésjavitást kap az ápoló személyzet, a veze
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tőség ezzel megelégedve nincs s tovább küzd az ápoló 
személyzet 3000 koronás kezdő fizetéséért).

Ha az összes alkalmazottak tagjai lennének szer
vezetünknek, a szövetség vezetősége már rég kivívta 
volna számukra a magasabb fizetést, de mivel sok 
alkalmazott nem tagja egyesületünknek, a vezetőség 
teljes sulylyal fellépni nem képes s csak fél eredményt 
sikerül elérnie.

Azok, akik a munkásöntudat hiánya, csökönyös
ség, korlátoltság, vagy gyávaság miatt nem léptek be 
eddig a szakszervezetbe, gondolják meg jól még a 
következőket:

Szakszervezetünk minden erejével azon van, hogy 
az ápolónői otthont minél előbb felállítsa. Otthont akar 
teremteni tagjai számára, ahol a munkanélküliség idején 
a betegség utáni lábbadozó állapotban, az öreg korban 
menedéket találjanak, hogy a becsületes munkában 
megrokkant vagy meggyengült ápoló ne kerüljön az 
utcára. Alapos reményünk van, hogy az otthont sikerül 
felállítani. De már most figyelmeztetjük az egészségügyi 
alkalmazottakat, hogy az otthonba elsősorban a régi 
kér. szoc. tagok vétetnek fe l. Magukra vessenek azok, 
akik az otthon áldásában majd nem részesülhetnek.

Gondolják meg azt is. hogy szégyen más munkáján 
élősködői. A szégyen pírjával arcukon kel! felvenniük 
minden egyes magasabb fizetést, amelyet a kér. szoc. 
szakszervezet nehéz küzdelemmel vívott ki.

Akik sokalják a tagsági dijat, gondolják meg, 
hogy a szakszervezeti d ija t a tagok saját maguknak 
adják, amennyiben abból részesülnek betegsegélyben, a 
tagsági díjból a saját szakszervezetüket, a saját lapjukat 
tartják fenn. Bármily csekély is tehát a fizetésük, azt 
a pár korona tagsági dijat ne sajnálják önmaguktó! ; 
jobb befektetés el sem képzelhető, mintha' a saját 
szakszervezetüket erősitik. És minél nagyobb lesz a 
tagok létszáma, annál kisebb lesz a tagsági dij. Lépje
nek be tehát minél többen, mindnyájan.

Gondolják meg, hogy ha esetleg a tagok számának 
csökkenésével a szakszervezet megszűnnék, akkor iga
zán nem lesz senki, aki megvédje az alkalmazottak 
érdekeit úgy a fürdőknél, mint a kórházakban. Nem 
lesz senki, aki a sérelmek ellen felszólaljon, aki munka
közvetítés által nekik helyet biztosítana, aki jogaikat 
megvédelmezze

Ne tartson vissza a belépéstől senkit az, hogy 
egyik-másik fürdő vagy kórház vezetősége rossz szem
mel nézi a tagok szervezkedését. A  munkaadó termé- 
szetesen szívesen veszi, ha az alkalmazottak semmiféle 
szervezetnek nem tagjai, mert a szervezetlen néppel 
sokkal könnyebb elbánni. Legyen végre minden keresz
tény munkásban önérzet, öntudat, ne legyen senki gyáva 
s élhetetlen, különben sohasem lehet rajta segíteni.

A szakszervezet vezetőségét ezen felhívás kibocsá
tásánál semmiféle anyagi érdek nem vezeti. A kér. 
szoc. szakszervezetek vezetői önfeláldozó, nehéz és 
kellemetlen munkájukért — támadásban igen, de külön
ben semmiféle díjazásban, tiszteletdijban nem részesül
nek. Rájuk nézve tehát mindegy, hogy 1000 vagy 5000 
tagja van az egyesületnek. Egyedül csak az egészség- 
ügyi személyzet javát kívánják előmozdítani, a mikor 
felszólítják az egészségügyi munkásokat, lépjenek be 
mielőbb a szakszervezetbe, hogy a vezetőség az összes 
alkalmazottak, egységes, erős, öntudatos táborával mi
előbb ki tudja küzdeni a mostani szánalmas helyzet 
alapos megjavítását. Testvéri üdvözlettel

A kér. szoc, egészségügyi alkalmazottak 
országos szövetségének elnöksége.

Olvasd el és add tovább! I

Az „Otthoniról.
Nehezen, nagyon nehezen születik rneg nálunk 

minden. Otthonunk ügye is sok vajúdáson ment keresz
tül, mig végre a múlt bő végén uj stádiumba jutott. A 
székesfőváros polgármestere megengedte, hogy két hó
napon keresztül a fővárosi kórházak s szanatóriumok 
előtt gyűjtést rendezhessünk az otthon javéra. A gyűj
tés lelkes tagjaink közreműködése mellett április elsején 
meg is indult s eddig az első 5 napon 389.997 koro- 
nányi összeget tesz ki. Minden reményünk meg van 
ar»-a, hogy ezen gyűjtésből több mint egy millió korona 
jövedelmünk lesz.

Ez az összeg azonban semmikép sem elegendő. 
Az otthon felállításához ma legkevesebb 10—12 millió 
korona szükséges. Hogy akarjuk ezt az összeget elő
teremteni ?

1. Úgy, hogy felhívjuk tagjainkat: fokozottabb 
mértékben vegyenek részt az Otthon részvényeinek 
jegyzésében. Ha csak ezer tag 2000 koronát jegyez, 
ez is kitesz 2 milliót.

2. Kérvénnyel fordulunk a népjóléti minisztérium
hoz, a fővároshoz s a szanatóriumok vezetőségeihez, 
hogy adakozzanak erre a nemes célra ; innét is remé
lünk 1 milliót.

3. Lavélben felszólítjuk az intézeteket, tehetősebb 
magánosokat, adakozzanak; ebből is össze jöhet 
1 millió.

4. Kérni fogjuk e gyűjtési időnek legalább 1 hó
napi meghosszabbítását, ez is hozhat még fél milliót.

így körülbelül ö—6 milliót sikerül talán össze
gyűjteni. Ha ez az összeg együtt lesz, akkor a jó Isten 
segítségével már komolyabban hozzáfoghatunk tervünk 
megvalósításához.

A. szövetség vezetősége nagyon szeretné s minden 
igyekezetével azon van, hogy a jövő évi közgyűlésünket 
már uj otthonunkban tartsuk meg. Ez természetesen 
csak összes tagjaink válvetett munkája mellett lehetséges.

Azért kérem szövetségünk összes tagja it: jegyez
zenek minél több részvényt. Ne aggódjon senki pénze 
miatt, abból egy fillér sem veszhet el s a befizetett pár 
száz vagy ezer korona busás kamatot fog hozni, ha 
csak egyszer is lesz valakinek az életben szüksége arra, 
hogy az Otthon menedékét egy-egy baleset, betegség 
után, vagy a munkanélküliség idején igénybe vegye.

Nagyon kérem, vállalkozzanak minél többen a 
vasárnapi gyűjtésekre. A gyűjtők neveit feljegyezzük s 
minél többször gyűjtött valaki, annál nagyobb előnyben 
fog részesülni az otthonba való felvételnél. Az igazsá
gosság is ezt követeli. A gyűjtőket nagyon kérem, 
hogy a gyűjtési engedély rendelkezéseinek szigorú 
betartásával, udvariasan, kedvesen, de élelmesen, ügye
sen — hogy jó magyar kifejezéssel éljek — pumpolja- 
nak meg minden kórházlátogatót. A legkisebb adományt 
is hálásan köszönjék meg. Esős, rossz időben is tart
sanak ki — önmaguknak, elaggott, beteg társaiknak 
hoznak áldozatot. (Gyűjtésre telefonon is lehet jelent
kezni a titkárságnál). Lelkesedéssel vegye ki részét 
minden tagunk ebből a nehéz, de nemes munkából, 
hogy mindenik büszke öntudattal mondhassa: nekem 
is van részem az otthon felépítésében, néhány téglát 
én is szállítottam otthonunkhoz.

Sokszor szidják a kórházi személyzetet, hogy 
ilyen rossz, olyan rossz. Mutassák meg, hogy igenis 
él bennük, az az igazi keresztényi szeretet, amely nem 
szónokol, hanem cselekszik. Ha fel tudjuk állítani az 
otthont, akkor a megértő, egymáson segíteni akaró, 
igazi szeretetnek olyan bizonyítékát állítottuk fel, amely 
megcáfol minden vádaskodást.
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Otthonunk felállításával egyszersmindenkorra bizto
sítjuk szakszervezetünk fennmaradását s állás nélküli, 
hónapos ágyon tengődő, lábbadozó, megrokkant tag
jainknak menedéket nyújtva, példát adunk, hogyan kell 
az életbe átvinni azt a mondást: segíts magadon, az 
Isten is megsegít.

Ha csak szervezetünk minden egyes tagja elszánt 
akarattal, lelkesen, komolyan neki fog a munkának, a 
gyűjtésnek, csüggedést nem ismerve agitál, dolgozik a 
jó ügy érdekében, az eredmény nem maradhat el.

Ezt a lelkes munkát kéri és várja mindnyájuktól :
Dr. Krizs Árpád,
a szövetség elnöke.

A keresztényszociálista világgazdasági programm.
A II. nemzetközi konferencián ismertette Serrarens József, a Keresi 

tény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára.
(V. közlemény.)

Üdvözölnünk kell azt a szövetkezeti mozgalmat, 
mely a különböző országokban mar szép fejlődési fokot 
ér! el. Így a fogyasztási szövetkezetekben alakuló ter
melő szövetkezetek, ugyancsak külön szervezettel bíró 
t&'melő szövetkezetek és hitelszövetkezetek stb. igen jól 
működő és főkép a munkásságra nézve áldásos intéz
ményeknek tekinthetők.

Szerintem azonban a munkásságnak a szövetkezeti 
mozgalmak iránt táplált lelkesedése még sem olyan nagy, 
hogy reméihetnők, hogy az egész világ gazdasági rend
szerét szövetkezeti alapokra helyezhetjük.

A világgazdaságot csak lassú fejlődés folytán és a 
mi programmunk szellemében lehet egy demokratikus 
alapokon nyugvó gazdasági rendszerré átalakítani.

Az egyes országok gazdasági tényezőinek, így a 
központi nemzeti munkásszovetségekr.ek nemzetközi ala
pon kell együttdolgozniok, hogy a termelés iránya a 
nemzetközi terv szerinti világgazdaság alapjául szolgál
hasson. Már most is a sok nemzetközi gazdasági pro
bléma hozza össze bizonyos köröknek vezetőférfiait. De 
csak akkor válik valóvá az olyan kérdéseknél is, mint 
pl. nyersanyagszétosztás, a nemzetközi kereskedelmi és 
hajózási forgalom, — a világgazdasági érdekek feltétlen 
érvényesülése — ha az egyes országok gazdasági szer
vezetei nemzetközileg működnek együtt.

A gazdasági rendszernek ilyetén való kibontako
zásánál az államnak csupán másodrendű szerep jut.

(Folytatása következik.)

Szövetségünk közgyűlése.
Szövetségünk f. évi április 8-án tartotta meg V. 

tisztújító közgyűlését, melyen dr. Krizs Árpád elnökölt.
A közgyűlésen szép számmal jelentek meg a tagok, , 
kiket az elnök meleg szavakkal üdvözölt és nagy voná
sokban ismertette a múlt évben végzett munkáját a 
szövetségünknek. Majd feltette a kérdést, hogy kiván- 
ják-e a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének a felolva
sását. Egyhangúlag elállottak a felolvasásától. Szieben 
József főtitkár számszerű adatokkal szolgált be a köz
gyűlésnek a taglétszámról, az állásközvetítésről, a bér
mozgalmak eredményéről, a képesítés ügyében tett lé
pésekről és a felállítandó „Otthon“_ügyéről. Beszámolója 
végén kérte a közgyűlésen megjelenteket, hogy a szö
vetség erősebb kiépítése céljából minden tag fejtsen ki 
erősebb agitációt. Szele József főpénztáros tette meg 
ezután az évi pénztári jelentését. A jelentéseket a köz
gyűlés egyhangúlag tudomásul vette.

Dr. Krizs Árpád elnök a tisztikar nevében meg
köszönte a bizalmat és kérte annak felmentését, A fel
mentés egyhangúlag megadatott és korelnöknek Nagy 
Pál választatott. Jelölőbizottság tagjai lettek : Vida Er
zsébet, Méder Mária, Fazekas Mihály, Papdi Antalné 
és Dicsi János

A jelölőbizottság előterjesztésére a tisztikarba vá
lasztattak : D r. Krizs Árpád elnök, Madari Sándor ü. 
v. elnök, Nagy Pál és Balázs F lóra  alelnökök, Szieben 
József főtitkár, Szele József főpénztáros. Választmányi 
tagoknak : Válfy Ferenc, Tóth Balázs, Kupidon Mária, 
Tizedes János, Méder Mária, Somogyi Anna, idősb V i- 
rágh Júlia, Papdy Antalné, Bel! Vilma, Kovács Teréz, 
Vida Erzsébet, Suba Imréne, Czich Henrikné, Tatár 
Balázs. Horváth István, Nagy Józsefné, Szappanos Mar
git, Molnár Rózsi, Czakó István, Görög Ferenc. Faze
kas Mihály, Varga András, Kocsis Károly, Horogh Ist
ván, Vitkovics János, Hartner Alajos, Punyi János, Tóth 
Mihály, Moldován Miklós, Piacsek Ferenc, Schmiedt 
József, Baracsi Mihály, Bugyáki Ferenc, Pellák Sámuel, 
Hiros György. Póttagok : 'Pinka Istvánná, Éder Teréz, 
Weisz Éva, Ordán Mária, Unger Erzsi, Hámoros Istvánná, 
Légrádi Sándorné, Deák Mária, Marics Júlia, Kovács 
György, Kertész Károly, Kovács István. Ellenőrzöbizott- 
ság: Hallgató Gyula, Török Lajosné, Pelván István, 
Gilla Ferenc, Dicsi János.

A választások után a közgyűlés foglalkozott a fő
városi kórházak alkalmazottainak fizetésrendezése ügyé
vel, mely tárgyban a vezetőséget bízta meg, hogy a 
lépéseket sürgősen tegye meg. Határozatilag kimondotta, 
hogy a szövetség által már benyújtott memorandumban 
lefektetett bérrendezéshez, mely a mai drágaság mellett 
is a legminimálisabb követeléseket foglalja magában 
szivosan ragaszkodik. Foglalkozott a közgyűlés a tagdíj- 
rendezéssel és határozatilag kimondotta, hogy f. évi 
április elsejétől a beiratási dij 50 K, tagsági igazolvány 
10 K, a havi tagdíj sajtóval együtt 100 K. Még több 
indítvány letárgyalása után az elnök zárszavaival ért 
véget az ülés.

A fiirdösök közgyűlését lapunk helyszűke m iatt 
jövő számunkban közöljük

tk fővárosi fürdők alkalmazottai.
A fővársi fürdők alkalmazottai (fürdősök és fürdős

nők) a közgyűlésükön hozott határozatuk alapján gaz
dasági helyzetük feljavítása érdekében memorandummal 
fordultak a főváros XVI. városgazdasági ügyosztály
ának a tanácsához, melyben négy pontban álló kérelmüket 
terjesztették elő :

1. az 1918. óta a mai napig 200 koronában meg
állapított havi fizetésüknek 2000 koronára való fel
emelését ;

2. a háztartáshoz szükséges tüzelőszernek beszer
zési áron való kiutalását;

3. a villamosjegyek kedvezményes áron való meg
szerzését ;

4 a főváros által időközönként kiosztásra kerülő 
tojás, baromfi, alma, stb. kedvezményben való része
sülését, oly módon, mint ahogy azt az üzemekben a 
többi munkásság a múltban élvezte, mert az elfoglalt
ságuk miatt ettől mindenkor elestek,

A memorandumban lefektetett méltányos kívánsá
gaikat Nagy Pál szövetségünk fürdőszakosztályának 
elnöke nyújtotta be a fent nevezett ügyosztálynál. Min
den reményünk meg van arra nézve, hogy a fürdősök 
és fürdősnők e szerény kívánsága, mely a fővárosnak 
nem jelenthet végeredményben nagyobb megterheltetést, 
hamarosan teljesülni is fog.
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A fővárosi közkórházak bérrendezése.
Szövetségünk által benyújtott memorandumunkra, 

melyet a főváros tanácsához benyújtottunk a közkórházi 
alkalmazottak fizetésrendezése ügyében, hivatalos helyen 
szövetségünk vezetőségét arról értesítették, hogy május 
l-ével a régi fizetéseket 60o/o-kal, a ruha pótlékot 
15O«/o-kal, a kintlakó alkalmazottak lakáspótlekját lOOo/o- 
kal javitva fizetik ki. A fizetés és ruhapótlék a felemelt 
százalékkal mintegy 600—800 korona emelkedést jelent. 
Szövetségünk vezetősége az uj emeléssel nincs meg
elégedve, mert a havi fizetésükért, melyet elsejétől kezdve 
kapnak, a mai viszonyok mellett még egy pár harisnyát 
sem vehetnek. Azon alkalmazottak, akik a kórházaiktól 
több mint egv félórányira laknak, március 26 tói 1600 K, 
április 1-től ,3200 K és a villamosjegy újabb emelése 
óta 3800 korona megtérítést kapnak. Külterületiek vala
mivel kevesebbet. Ha e körül differencia merül fel, 
melyet nem tudnának elintézni, forduljanak a szövet
séghez.

H ÍR E K .
Kórházi alkalmazottak figyelmébe.

Szövetségünk f. évi május 3-án csütörtökön este 
7 órakor saját helyiségében V II., Dohány-utca 74. 1. 
em. 16. sz. a.

tagértekezletet
tart, amelynek tárgya a főváros tanácsa által legutóbb 
adott fizetésemelés megbeszélése és állásfoglalásunk a 
jövőben.

Minden kórházi alkalmazott tartsa kötelességének 
saját gazdasági érdekének céljából az értekezleten meg
jelenni. Szédítsünk fel mindenkit a részvételre.

A vezetőség.

A szövetség választmányi ülése. F. évi április lö-én 
tartottta meg szövetségünk választmányi ülését, melyet 
dr. Krizs Árpád elnök nyitott meg. Üdvözölte a köz
gyűlés által megválasztott uj tiszti- és választmányi kart 
es kérte, hogy a jövő munka programm eredményes 
elvégzése céljából az üléseket látogassák rendesen Válfy 
Ferenc a múlt havi jegyzőkönyvet olvasta fel, amelyet 
egyhangúlag tudomásul vettek. A választmány ezután 
kiegészítette a közgyűlés által megválasztott tisztikart. 
Titkárnőnek Bartha Melinda, Szele József főpénztáros 
mellé, ki ideiglenesen vállalta tisztségét, Baracsi M i
hály, pénztárosnak Tóth Balázs, jegyzőnek Válfy  
Ferenc, másod jegyzőnek Kertész Károly választatott 
meg. Szieben József főtitkár .bejelenti, hogy a múlt hó
napban megtartott betegápolói közgyűlésen a kizárt 
munkásoknak 3970 koronát gyűjtöttek, a német 
Ruhrvidéki munkásságnak Bell Vilma 500 koronát ado
mányozott, mely összegeket a központnak beszolgáltatott. 
D r Krizs Árpád bejelentette, hogy a szövetség által a 
fővárosi közkórházi személyzet fizetés rendezése ügyé
ben benyújtott memorandumra, a főváros tanácsa a fize
tést 60%, a ruhapótlékot 150% és a kint lakó ápoló
nők lakáspótlékját 100%-al emelte, mely a jelenlegi 
fizetésnek 600— 700 K emelkedését jelenti. A választ
mány ezen emeléssel nem volt megelégedve és meg
bízta az elnökséget, hogy az általa a legalkalmasabbnak 
tartott időben újabb memorandumot nyújtson be. Szele 
Józsefnek a válaszmány a főpénztárnoki tisztségétől 
való megválása alkalmával, melyet több éven át oly 
pontosan és lelkiismeretesen töltött be, jegyzőkönyvi

köszönetét szavazott. Krizs Árpád Deák M ária  örökös 
tiszteletbeli titkárnőnek meleg szavakban köszönte meg 
azon ügybuzgó szeretetét, melyet az utóbbi napokban 
is tanúsított a szövetséggel szemben. Egyéb belső 
ügyek letárgyalása után elnök az Ülést bezárta.

Fürdősök figyelmébe Egyesületünk f. évi május 
havában az első segélynyújtásról tanfolyamot rendez. 
Kérjük a t. tagtársainkat, kik e tanfolyamon részt óhaj
tanak venni, jelentkezzenek a szövetség titkárságánál 
VII.. Dohány-utca 74 I. em. 16. A vezetőség.

Adományok a Betegápoló Egyesületnek. Gold Rózsi 
3000 K. Virág Júlia II. 1800 K. E. A , Dr. Fonyó Zol
tán, Fart Adolf és Göbölyös Jánosné 1000 K, Varga 
Mária 700 K, Görög Ferenc 600 K, Kozma Jolán 530 
K, Méder Mária 500 K, Huszár Mária Edith 305 K, 
Vida Erzsébet 300 K. Béresé ly Júlia, Bakó Teréz 200 
K, Cz. Gy..Báthory Zsuzsa. Nagy Lídia, özv Vicsorek 
Ferencné 100 K, Csonka István 40 K. — .4 Fiirdős 
Egyesületnek Rudasfürdő személyzete 3800 K, özv. Nagy 
Istvánné 55 K. — A szövetség könyvtárának könyveket 
adományozott Incze Rózsi és Lenti Istvánné. Adományo
zóknak ezúton mondunk köszönetét.

Az „Otthon" részvényeiből a következő jegyzések 
folytak be : Tinka Istvánné (300) 9000 K, Méder Mária 
(1&0) 4500 K, Szetich Mária, Válfy Ferenc és nejí, 
N. N , Balázs Flóra (1004 3000 K, Dicsi János (66) 
1980 K, Balázs Eszter (50) 1500 K, Trényi Júlia (33) 
990 K, Küvér Alajosné, özv. Török Lajosné. Kozma 
Jolán, Radován István, dr. Krizs Árpád (20) 600 K, 
Tóth Kálmánná (21) 630 K, Nagy Lídia (15) 4.50 K, 
Bercsédi Júlia, özv. Kováts lózsefné, Mézes Júlia, F. B., 
Gold Rózsi, Bodor Jánosné (10) 300 K, Horváth István, 
Löff Józefné (5) 150 K, Nagy Józsefné (3) 90 K.
Az „Otthon" alapra adományoztak -. Németh Ferencné, 
Csury Andrásné, dr. Fonyó Zoltán, Muntyán Gyuláné 
és Tatár Mária 1000 K, Jakobi G. Lajosné, Vicsorek 
Károlyné, Esztergályos Erzsébet, Feldmann Manci és 
Engler Jánosné 500 K, Fischoff Mór 400 K, Podgorelecz 
Katalin 300 K. Trinc Sándor 200 K, Szele József, 
Barna Gyula, Péter Rózsi és Hámorosi Istvánné 100 K, 
Varga Lajos és Tóth Kálmánná 50 K, Riedl Krisztina 
30 K. Adományozóknak ezúton mondunk hálás köszönetét.

Befizetett részvények száma 6989 drb. 
Melynek összege . . . 209 200 K
Adományokból . . . .  51.273 „
Öt napi gyűjtés eredménye 389.997 „

Összesen , 646.470 K
Lejegyzett és ki nem fizetett részvények száma 

mintegy 1050 drb. Aki még nem jegyzett részvényt az 
ne mulassza el. Most még lehet a kibocsájtási áron 
darabonként 30 K ért jegyezni. Érzitek szükségét az 
„O tthon inak, jegyezzetek minél többet és agitáljatok 
az érdekében

FO GAK  ÉS FO G SO RO K
eredeti amerikai módszer szerint

a  szájból kivenni nem kell és nem is lehet. 
§55$ (Hidalas.) Tökéletes rágóképességért és tartóssá-

8ért 10 évi írásbeli jótállást vállalok. Feltétlenül 
művészies kivitel. - Elsőrendű külföldi anyagok 

Foghúzás és tömés. — Az egyesület t. tagjainak 2Oo/o rendkivüli 
árengedmény. — Fogad este 7 óráig: vasárnap délig.

FENYVESI JENŐ áll. vizsg. fogász
Budapest, VII , Thököly-ut 6 telefon: József 52—26. 
(A keleti pályaudvar ind. old. szemben, Nefelejts-utca sarok.)

Kiadótulajdonos : Szieben F. József. — Nyomatott Held könyvnyomdájában Budapest, III.. Zsigmond-utca 36.


