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A nő sze rep e  a  keresztény  
szociális politikában.

Irta s a keresztényszocialista párt kongresszusán elmondotta: 
özv. ístvánffy Gyuláné.

(Folytatás.)

Ugyanebben a „sötét" középkorban Francia és 
Némeiorszégban a nők önállóan űzhettek ipari, ami 
nálunk még ma sem lehetséges. Sőt, Németország
ban mint mestereknek be keilett lépniük a céhekbe 
— leginkább a szövőiparban dolgoztak — legénye
ket. inasokat tarthattak. Mikor azután a XVI. század 
elején beállt a nagy gazdasági hanyatlás, kirekesz
tették a nőket, s az első „munkanélkülieket’' női 
szerzetesrendek vették pártfogásukba. Ezek a szerze
tesrendek a műveltség alapelemein kívül rnaguk is 
tanítottak mindenféle kézműipari. Francia- és Angoi- 
országban egészen a nagy forradalmak idejéig részt 
vettek a nők a községi adminisiratioban. Egy Xlii. 
századbeli községi rendelet érteimében a tanácsban 
részt kell vennie minden férfinak és nőnek „qui saií, 
qui peut, qui veut . . . "  A XÍI1. sz.-ból maradtak fenn 
nő-birók által hozott ítéletek. A remisemoníi apátnők 
Ítélkeztek az apátság uradalmán lakók ügyes-bajos 
dolgaiban. Nemes özvegyek hűbérbiifokukon csa
patokat állítottak, igazságot szolgáltattak, pénzt ve
rettek. “A. XVH. században' Franciaországnak velencei, 
később varsói követe — nő volt. A XVII. sz. vége 
felé Tremonille Mária hercegnő 13 évig volt Spanyol- 
ország első minisztere és kitünően irányította a 
spanyol politikát

Nem hagy hatom említés nélkül a kiváló nőural
kodókai: Katalin cárnőí. a mi Mária Theresiánkat. 
az angol Erzsébetet és Viktóriát, akik mind meg
hallották már „a nép jajját".

A modern idők természetesen új problémák 
új feladatok elé állítják a nőket is. A kor uralkodó 
eszméje a szocializmus, ami felé a nőt természet
szerűleg vonzza az ösztönös anyai érzés, a megértő 
szeretet, az elhagyottak cs elnyomottak iránt táplált 
részvét. Á nő szivébe mélyen bele vannak vésve az 
irgalmasság cselekedeteiről szóló parancsok s kezé
ben állandóan ott a Veronika kendője. Az ő szivé
hez áll legközelebb a jelen legégetőbb parancsa: 
megmenteni a nemzet virágát, a magyar gyermek 
testéi, lelkét a jövendő szám ára; mert a maga gyer
mekein keresztül lát, érez és Ítél.

|
Első és legszentebb hivatása a nőnek az anya- 

• sóg s a hazának akkor teszi a legnagyobb szolgá
latot, mikor megajándékozza azt ép, egészséges 

| gyermekkel. Ebben a hivatásában válik positiv nem- 
i zetfenníartó tényezővé. Hogy abból az ártatlan kis 

jószágból, amivel a jó Isten megajándékozza a szü
lőket, kis csavargó, fiatalkorú bűnös, felnőtt gonosz
tevő, világfelforgató forradalmár váljék-e, vagy egész- 

i séges, munkabíró, istenfélő, hűséges fia a hazának,
I ez elsősorban az anyától függ. innen van az, hogy 
!’ a világ legkiválóbb férfiai olyan hálával és tiszte

lettel emlékeznek meg az édes anyáról. De nemrég 
olvastam ennek egy szomorú pendant-járól is, ami 
azonban szintén annak a bizonysága, milyen nagy 
befolyás és felelősség adatott az anyának. Azt ol
vastam u. is, hogy' amikor a 3 legelvetemültebb 
terrorfiú kivégzésük elöestélyén beszélgettek, az egyik 
így kiáltott fel: „ha az embernek legalább jó anyja
lett volna, aki megtanította volna imádkozni!“

Ezért kívánjuk mi nők, hogy a családanya 
i adassák vissza otthonának, gyermekének, s állam 

és társadalom kövessen el mindent az anya felada
tának megkönnyítésére. Adjanak a munkásnak annyi 

i bért, hogy az asszony ne legyen kénytelen gyárba 
járni. Adjanak a tisztviselőnek nagyobb kezdőíizetést 
és családi pótlékokat, hogy családot tudjon alapítani 
s azt el is tudja tartani és meg tudja szerezni gyer
mekeinek azokat a feltételeket, melyek íesíi és lelki
fejlődésükre elengedhetetlenek.

A Kér. Női Tábor nemrég nyújtott be memo
randumot a nemzetgyűlés elnökségéhez és a keresk. 
minisztériumhoz a gyermekmunka és nők éjjeli ipari 
foglalkoztatásának eltörlése tárgyában, rámutatván 
arra, hogy a nőben minden munkaviszonylat elbírá
lásánál az anyát és leendő anyát kell tekinteni.

Kizárandó a nő minden olyan iparágból, mely 
az ő és születendő gyermeke egészségét veszélyez
teti. A nagy gyermekhalandóság azóla kezdődött, 
mióta az anyák is kenyér után járnak. Ki van mu
tatva pl. hogy azok a nők, akik ipari munkájuknál 
higannyal bánnak, 65% holt gyermeket szülnek s 

! élve született gyermekeik nagy része is elpusztul
1 éves kora előtt.

Szilézia nagy textiliparűző városaiban már alig 
találni anyákat. Statisztikai adatok vannak arról, hogy 
olyan nők közül, akik már lánykorukban is gyárban 
dolgoztak, 31"/,>, azokéiból, akik csak asszonykorukban 
kezdtek oda járni. 14% hal el csecsemőkorban.

(Folytatjuk.)

A Szövetség csak úgy tud ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járu lékot.
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Meghívó.
Keresztényszocialista Pártkör helyiségébe Vili., józsef-utca 28. szám alá

Szövetségünk fürdős szakosztályának vezetősége a súlyos gazdasági helyzetre 
való tekintettel f. évi szeptember 2-án (vasárnap) d. u. 5 órakor a Józsefvárosi

T A G É R T E K E Z L E T E T
hiv egybe. Az értekezlet tárgya: 1. - í drágaság  és a  fürdősöle m ai helyzete. 2. A szö
vetségi tagdijrendezés.

Fürdős és íürdősnő testvéreink! Mindannyian érezzük a mai mérhetetlen drágaságnak 
nyomasztó súlyát. Ha helyzetünkön változtatni akarunk, akkor cselekednünk kell. Minden für
déstől és fürdősnőtől elvárjuk, hogy a tagértekezleten pontosan meg fog jelenni. V e z e tő s é g

K épesítésünk ügye.
(Folytatás.)

9. Ezen kiképzés állana egy elméleti kiképzés
ből, mely 6 hét alatt a következőkre terjeszkednék k i:

a) alapismereíek a boncz- és élettanból;
b) alapismeretek a sebészetből, első segély

nyújtás, sebkezelés síb.;
c) beíegápoiéstan;

a női tanulók részére azonkívül : ;
d) gyermekágyasok és gyermekek ápolása.
ÍO. Ézen tárgyakat 6 héten keresztül naponkint t 

egy órában olyformán kellene tanítani, hogy azokat ' 
egy négy elemi iskolát végzett egyén teljesen meg- • 
értse s az ekkép szerzett ismereteket alkalomadtán > 
a  gyakorlat terén sikerre! alkalmazza.

Célirányos tanítás szempontjából a tanfolyam j 
hallgatóinak száma csak nagyon korlátolt lehet, már j 
azért is, hogy módjában legyen a tanítónak nővén- i 
dékeivel egyenkint is foglalkozni, felfogásukról, tehet- í 
ségükről és alkalmasságukról tudomást szerezni.

11. Az elméleti tanfolyam bevégzése után két ; 
héten belül a tanulók a vizsgáló-bizottság előtt vizs
gálatra bocsáttatnak, melynél minden egyes tantárgy
ból 3 kihúzott és a bizottsági tagok által hozzájuk 
intézett kérdésre felelni tartoznak.

12. A gyakorlati kiképzésre csak olyan tanuló 
bocsájiható, ki az elméleti vizsgát „jó ' eredménnyel i 
kiállotta.

13. A gyakorlati tanítás négy' hónapig tart. még i 
pedig a férfi-tanuióknak két hónapig a sebészeti 
és egy-egy hónapon ái egy belgyógyászati és egy t 
rokonszakmáju osztályon; a női jelölteknek a két 
sebészeti hónap közül az egyiket szülészeti és nő- ! 
gyógyászati osztályon kel! tölíeniök.

14. A négyhavi gyakorlati cursus betöltése után |
— melynek minden szakmája az osztályos vezető i 
orvos a tanuló szolgálati lapján havonként Írásban 
bebizonyítja, a tanulóknak gyakorlaii vizsgálatot kö
telesek tenni. A vizsgálat a gyakorlati cursus bevég
zése utáni héten tartatik meg s ennek sikeres kiállí
tása után a tanuló megkapja a bizonyitvényt, mint 
„hivatalosan képesített ápoló", melynek alapján az 
illető a betegápolást hivatalosan gyakorolhatja. ,

15. Minden betegápoló szolgálati könyvvel 
bírjon, melyet azonban csak olyanok számára legyen 
szabad kiállítani, kik ÍS—40 évesek, büntetlen elő- 
életűek és egészségesek. Ezen könyvbe beírandó az 
illető neve, kora, születéshelve, képesítése, melyet 
állami, törvényhatósági, magánkórházak vagy sana- 
toriumokban huzamosabb időn át teljesített szolgálat 
után kiérdemelt bizonyítvánnyal kell igazolnia.

16. Az illető intézeti főnöknek necsak joguk, 
de kötelességük legyen a teljes valót beírni, még 
akkor is, ha az illetőt további pályáján megakasztaná.

(Folytatjuk.)

Az „Otth W  részvényjegyzéseket 
és adom án yoka t helyszűke m ia tt la 
pun k kővetkező szám ában  közöljük.

Uj m unkatörvény külföldön.
Sokan tesznek, kik lapunk vétele alkalmával, 

ha cikkünk címét olvassák, azt fogják mondani, hogy 
mi közünk a külföldi uj munkaíörvényekhez. Mégis 
szükségéi érezzük, hogy közleményt adjunk le, mert 
e munkatörvényben, mely Romániában készült, iga
zolni látszik azt, hogy abban az országban, a mely 
kulturális szempontból messze alól maradt hazánk
nak, mégis több szociális . érzékkel kezelik a mun
kásügyeket, mint nálunk.

Azonban az alábbi cikket átvettük azért is, 
meri igazolja azon álláspontunkat is, hogy külföldön 
nemcsak vallják, hogy a kórházi személyzet is nyolc
órás munkát teljesíthet, hanem azt a gyakorlatba át 
is vitték. Sajnos, nálunk a kórházainknál a napi 
nyolcórás munkaidő behozataláról mindaddig, mig 
a közegészségügy vezető állásaiban oly egyéniségek 
állanak, kik minden szociális érzék nélkül intézik a 
közegészségügyi alkalmazottak ügyeit, valamint addig, 
amíg maguk az egészségügyi alkalmazottak is küiön- 
külön utakon járnak és nem fogják belátni, hogy 
érdekeik szempontjából kötelességük szövetségünk 
kebelébe belépni és anyagi, erkölcsi támogatásba 
részesíteni, hogy ereiével szorgalmazza e szociális, 
törvények megvalósítását, addig még beszélni is 
tárgytalanná válik e kérdésekről.

Alábbi cikkünket közöljük abból a célból is, 
hogy a közegészségügy intéző körei, valamint 
az egészségügyi-, munka- és népjóléti miniszter is 
okulhatna belőle és végre egyszer már komoly szo
ciális munkát is végezhetne. Sajnos, ezideig még 
nem tapasztaltuk, hogy a közegészségügy érdekében 
valami hasznos intézkedés történt volna. Azonban 
midőn a közkórházi alkalmazottak fizetésrendezése 
ügyében jártunk le, minden esetben arra hivatkoz
tak a főváiosnái, hogy a népjóléti miniszter állan
dóan takarékosságra inti és ezt oly módon gondolja 
megoldani, hogy a kórházi személyzetet, — mely a 
létszámcsökkentés által i'igvis már emberfeletti munkát 
végez — még csökkenten! kell. Az ily módon való 
takarékosság elsősorban nézetünk szerint antiszociális.

Fizesd a járu lékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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mert a munkával megterhelt alkalmazottakat újabb 
munkamegterheléssel sújtja, másodszor pedig taka
rékosság szempontjából sem sokat jelent, mert ott 
akar takarékoskodni, akiknél legsilányabb a fizetés.

Ezek előrebocsátásával közlöm az alábbi cikket:
A román egészségügyi-, munka- és népjóléti 

miniszter a munkástörvények hozatalával megbízott 
választmánynak, mely a minisztériumhoz van csa
tolva. egy szociális tö,vényjavaslatot terjesztett be, 
melynek főbb alapelvei a következők :

A termelés minden érdekeltségének egyenlő tör
vényes védelem, a munka szabadságának tisztelet
ben tartása s a munkaviszonyok tarifaszerződésekkel 
való egyesítése. A megkötött tarifaszerződések a 
a törvény intencióival meg kell, hogy feleljenek. 
Egyforma jogot ád úgy a munkaadónak, mini a 
munkásnak, felekezeti, vagy faji különbözet nélkül. 
Egyforma jogokat és kötelességeket az iparban dol
gozó férfi vagy női munkásnak a munkásnőnek 
különös védelme mellett. Tizennyolc éves munkást 
a  törvény már felnőttnek tekinti. A munkabér nem 
lehet kevesebb, mint a munkatörvény által létesített, 
hivatalos faktorok által kiszabott bér. Magánválla
latoknál a békéltetőbizot'ságok honosítása. Közüze
mekben sztrájk tilos, a vitás kérdések kényszerelin
tézése. Munkaidő nem lehet több napi nyolc óránál. 
Heti obligatorikus szünetnap minden munkás részére.
A szakszervezetek elismerése s a szervezkedési jog 
teljes megadása, ügy munkaadói, mint munkáskép
viseletek a munkáskamarákban, a nemzeti munka
ügyi tanácsban, a szociális biztosítás legmagasabb 
tanácsában s az összes e fórumokhoz csatolt testüle
tekben. Hivatalos beteg s baleseti biztosítás minden 
alkalmazott részére. A szociális biztosítás törvényé
nek kibővítése a munkanélküliség elkerülése vagy a 
munkanélküliek védelme érdekében.

Érdekes újításokat tartalmaz az olasz kormány 
által nemrég kiadott rendelet a nyolcórai munkaidő 
ügyében. A rendelet megszabja, hogy a tényleges 
munkateljesítmény normális ideje sem ipari, sem 
kereskedelmi vállalatoknál nem lehet több napi 8, 
vagy heti 48 óránál. Ugyanez áll jóléti intézeteknél, 
kórházaknál, hivatalokban. Csak házi alkalmazottak, 
hajón dolgozók, vezető állásban dolgozó tisztviselők 
képeznek kivételt. A mezőgazdaságban e rendelet 
csak a napszámosokra vonatkozik.

Az amerikai Egyesült Államok munkásainak 
munkaideje nem egységes. Az 19!S-ben hivatalosan 
megállapítást nyert, hogy a munkában levő 9 millió 
ipari munkásból csak 48'8 százalék dolgozott heti 
48 órát vagy ennél kevesebbel. Például 1914-ben 
még csak l l ’S százaléka dolgozott ennek megfelelő 
munkaidőt.

Az „International Labour Revierv" cimü lapban 
rlorace B. Drüry beszámol a megszakítás nélkül 
dolgozó üzemekrőf. Rámutat arra, hogy az amerikai 
nagyipar azon részében, mely schichtekben dolgozik 
leginkább, az acélüzemekben honosiilatott meg a 
12 órás schicht. Az Egyesült Államok acélkorpora- 
ciója, mely az amerikai acéltermelő üzemek 40 %-át 
jelzi érdekeltségébe tartozónak, 1919-ben kijelentette, 
hogy munkásai közül 69.000-en a 12 órás munka- í 
napot tartják. A „független" acélművek is leginkább 
■a napi két műszakot gyakorolják úgy, hogy 1919-ben 
ezen iparágban 150.000 munkás dolgozok napi 12 
órát Amerikában.

A fémipar többi elágazásaiban a három schicht 
rendszere van bever elve. A kerámiparban külön- *

böző beosztások vannak a két schichtelés átválto
zása a három schichtes munkanaphoz. A vegyiipar
ban, kivéve a cukoripart, a nyolcórás schicht áll. 
Úgyszintén a papír-, gummi-, malom- és autóüze
mekben is.

Mr. Drüry azt a  következtetést vonja le közle
ménye végén, hogy a közvélemény teljes támogatása 
mellett biztosra veendő, hogy az amerikai nagyipar
ban szinte a 8 órás munkanap honosodik meg.

Tobler János.
E cikkünkkel kapcsolatosan megemlékezünk 

arról, hogy szövetségünk vezetősége f. évi augusztus 
21-én eljárt a főváros X. ügyosztályánál a közkór
házi alkalmazottak fizetésrendézése ügyében és a 
már előbb benyújtott memorandum ügy miként való 
elintézése iránt érdeklődött. Az ügyosztály részéről 
Ígéretet kaptunk, hogy a f. évi augusztus 23-án 
tartandó tanácsülés elé terjesztik és amennyire a 
főváros pénzügyi viszonyai megengedik, fogják a 
memorandum ügyét elintézni. Illetékes helyen arról 
is értesültünk, hogy a főváros több bizottsági tagja 
támogatta Bieiinszkyné azon indítványát, hogy a 
közkórházi ápolónőket öt évi szolgálat után véglege
sítsék. A javaslatot a közgyűlés elfogadta. A kivitel 
elé azonban— illetékes helyen m o n d já k m é g  sok 
elhárítandó akadály fűződik és a népjóléti minisz
térium hozzájárulása is kell, amennyiben ez uj rend
szeresítés anyagiakkal is jár, a miniszter pedig az 
ápolószemélyzetnél inti takarékosságra a fővárost

A javaslat részünkről nem uj dolog. Azok. akik 
szövetségünk tagjai és érdeklődtek munkálkodásunk 
iránt, vagy olvasták szorgalmasan a szaklapunkat 
visszaemlékezhetnek, hegy szövetségünk vezetősége 
3923. évben már egy memorandumban kérte a főváros 
lanécsái arra, hogy ugyanezt hajtsa végre. Sajnos, 
akkor nem talált a beadványunk meghallgatásra. 
Csaknem három év kellett ahhoz, hogy ez ügy meg
érjen arra, hogy a főváros bizottsági tagjai belássák 
ez ügyből is fakadó hasznot, meiy a közegészség- 
ügy javára szolgál. Magunk részéről már előre is 
üdvözöljük ezen uj rendszer megvalósulását és re
méljük, hogy a miniszter sem gördit akadályokat a 
mielőbbi keresztülvitele elé.

Ki mini vei, ügy ara i.
Cikkem címkéje a magyar közmondások egyike, 

a melyet a nép a legjobban használja és a legtöbb 
igazságot tartalmazza. Szükségtelen azt mondanom, 
hogy nem mindenkor kell e közmondást csak arra 
a munkára érteni, a melyet a föld művelő népe 
végez. Az életben elvégzett minden munkára vonat
kozik ez.

Látjuk az életben, hogy a dolgozó néprétegek 
— legyen az tanító, orvos, tisztviselő, vagy bármely 
szakma fizikai munkása — külön-külön foglalkozási 
ágaik szerint egyesületekben, szervezetekben tömö
rülnek. Miért ? Nem szórakozásból cselekednek. A cél 
az, hegy gazdasági helyzetükéi, melyet egyénenként 
biztosítani nem tudnak, összetömöriteít erejükkel 
javítsák fel. Ezért anyagi áldozatokat is hoznak. 
Veinek, hogy később arathassanak.

Cikkem írására az késztetett, hogy szövetségünk 
Fürdős-szakoszíáiya egy arató-ünnepélyt rendezett, 
mely alkalommal több helyen csodálkozásuknak 
adtak kifejezést, hogy a fővárosban és nem is föld

Jegyeztél-e már „O tthon “ -részvényt? Ha nem, úgy mielőbb jegyezz!
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míves rendez arató-ünnepélyt. Hogy mi arató-ünne
pélyt rendeztünk, célunk elsősorban az volt, hogy a 
régi magyar hagyományoknak áldozzunk. A mi modern 
fővárosunkban a régi magyar hagyományokból semmi 
sem maradt meg. Mi pedig magyarok vagyunk, 
ünnepélyünkkel mélyíteni akartuk a haza iránti 
szeretetünket és ragaszkodásunkat, valamint módot 
nyújtottunk a régi magyar népviselet használatára. 
És én úgy érzem, hogy mi jól vetettünk, mely után 
csak jó aratás következhet.

Az arató-ünnepélyen lelkűnkbe varázsoltuk a 
szép magyar rónaságol, a falut, kicsiny, fehérre me
szeli házait, zsindelyes tetejükkel és zsalyugéteres, 
muskátlis ablakait. És érezzük, hogy mi nem lehetünk 
hazátlanok és nem mondhatjuk, hogy „olt a hazám, 
ahol a megélhetésem1', mert a haza minden egyes 
röge minden született magyarnak szent.

És mint jó hazafiak, gyennekeink szivébe oltsuk 
be, hogy „ifi élned, halnod kell". Mi pedig minden
napi fohászunkba foglaljuk bele, hogy: szép magyar 
hazánkat még egyszer, óh add vissza nekünk".

Nagy Pál.

Az aratóünnepélyre e kővetkező felüifizelések ás adomá
nyok folytak be: Szegő Gyula iO.OÖÜ kor.. Bugyáki Ferenc 
fRudas-furdő gyűjtése) 13.700 kor., dr. Müiler Ödön 3.000 kor.. 
Szirmai Ignác, Bánlaky Géza ig.. dr. Simicska Gábor 2.000 kor.. 
Zinger Jánosné 2 400 kor.. Horog István gyűjtése 1300 kor., 
Dicsi János gyűjtése ííuO kor.. Kuckai László tan., Sailay 
Józsefné, Kaján István, P. M.. Csabák Józsei, Klein A.. Kassai 
Péter. Kocsis Károly. Kvasznovszky Mihály, Simon Lajos, 
Zelinóné, Sza’ádi Géza, Keszler Ferenc, dr. Mandler Ottó, Asz
talos Árpád. Stadler János, Korohl jánosné, Reguii, dr. Vágó 
illés, Possert Vince, Csizmanek Ferenc. Prohászka Oszkár. Dscsó 
László. Udvardy István tan.. Sz. M., Hermecki Ferenc, Gyurics 
Punyi János 1000—1000 kor., Kólvin-téri víz gyógy intézet vendégei 
800 kor.. Kövecsi Ilonka 700 kor.. Juhász Józsefné 000 kor., dr 
öuscher Albert, Moldován Miklós, Nagy Pák György József. 
Kovács Albert. N. N., Veier Károly. Jenes József. N. N„ Somo
gyi Anna, Matesz, Savaner. N. N„ Henc Dezső. Kohart Aíbertné. 
Kátay Károlyné, Keszier Tivadar. Hartner Alajos, Fazekas 
Mihály, dr. Berger Mihály, Hilbert Ferenc, Szler.kó Mihályné. 
Bak Jánosáé. Dobai Jánosné, Biszkcvics Istvánná, özv. Neneliő 
Lászióné. Kovács Lujza, Miiesovics G.. Andrási Gyula 500—500 
■kor.. Hírős György. N.,N.. Sulyok György, dr. Miszter ig., Csuhaji 
400—400 kor., Beier Antalné, özv. Pásztor Jánosné. Harsányi 
Jánosné, Gárdonyi G.. Dicsi János, Főző Ignác, Szép József, 
Radivol István, Keszler Károly. Kardos Aríhur, Gál M., N. N 
Jecsmann Mihályné 3G0—300 kor.. Beli Vilma. Taíomaszli Jó- 
zsefné, Szieben József. N. N., Bauer Károly. Rákos? Mariska. 
Balogh N., Horváth Sándor. Horváth Sándorné, Hoiec J., Buksz- 
baumné. Nagy J.. Jakabné. ’Smiedné. Weisz Károly, Mezeinó. 
Szabó Imre. dr. M. N., Éber, Agulár Antal, Stiner Sándorné, 
Farkas M., Szilágyi L. 200—200 kor.. Polacsek Sándor 115 kor. 
Ho’ec, Borza Miklós, Török Lajosné, Bari Antalné. Arany F. 
W aldner J., Zámbó Istvánná, Nagy Béla és Hajba Vendel 100— 
100 kor. Az adományozóknak és felölfizetőknek ez utón mondunk 
hálás köszönetét.

H Í R E K .
Halálozás. Szövetségünk hű tagja Kovács Te- 

rézs ápolónő f. évi julius 1-én életének 26-ik évé
ben elhunyt. Megbetegedése előtt rövid ideig a tit
kárnői teendőket is végezte. Temetése f. évi julius 
3-án volt, amelyen a szövetség részéről Szieben 
József főtitkár és a tagok nagy számban vettek részt. 
Szövetségünk mély részvéttel adózik az elhunyt te
temének. Nyugodjék békében.

Beíegápoló tanfolyam. A Magyarországi Be- 
tegápoíók és Ápolónők Országos Egyesülete, mint 
minden évben, úgy az idén is kötelességéhez híven 
f. év szeptember havában uj betegápolói tanfolya

mot indít. Felhívjuk mindazon ápolókat és ápolónő
ket, kik még íanfoiyamot nem hállgaitak, f, évi 
szeptember 15-ig bezárólag jelentkezzenek szövet
ségünk titkárságánál: Vll.. Dohány-u. 74. 1. em. 16. 
Egyesületünk vezetőségének célja, hogy azon ápo
lókból és ápolónőkből, kik még ezideig íanfoiyamot 
nem hallgattak és ily körülmények között csak rész
ben érezhetik magukat e pálya hivatott apostolai
nak, kész ápolókká és ápolónőkké nevelje ki. Csak 
akkor válhatunk igazán hasznos munkásaivá a köz- 
egészségügynek. ha képzetségünkkel minden tekin
tetben meg tudjuk állani helyünket. Tudásunk és 
képzettségünk egy hatalom, mely feljogosít ben
nünket. hogy tiszteljenek, becsüljenek. Azonban arra 
is jogosít, hogy tudásunk és képzettségünk becsü- 

í ietes megélhetést biztosítson számunkra. Aki hiva- 
! tásbó! lépett e pályára nem késik tudását fejlesz-
, teni, ha aira alkalma nyílik.

Adományok. Eelegápolók és Ápolónők Orsz. Egyesületé, 
f nek & következő adományok folytak be: Kohn Vilmos. Virág Júlia 
| 5000 kor., Exner Adolfné 2ó00 kor., Szarnék Gyula, özv. Tóth
, Istvánná 2000 kor., Andrejkovics Teréz 1100 kor., Kovács Rózu,
I Gábor Juiia, Újpesti járványkórház, Márkus Jenőné 1000 kor,- 

Szunyogh Szeréna, Kreicsir Rózsi, Vida Erzsébet 500 kor., Csűri 
Andrásné 400 kor.. Scholc és Kecskés 300 k o r, Unger Erzsébet 
200 kor., Radler Paula, Szabó Eszter 170 kor., Veres Eszter. 
Horváth István, Bábás Juha 100 kor.. Bajor Istvánné 120 kor., 
Szedlák Anna 50 kor.. Teichter Jánosné, Toronszky Gizella 49 
kor., Cziráky Anna 30 kor., Korzenev Pá.'né, Vetró Julianna,

’ Bartha Julianna 20 kor. A Magyarországi Fürdőalkalmazottak
• Orsz. Szakgyesüleiének adományoztak. Muntyán Kálmán 3000, 

Trnka Sámuelné, Fehér Lajos 500, Kovács György 400, Pro-
; hácka Jánosné és Drexler Ferenc 20 koronát. — Szövetségünk

nek Horváth Lídia több értékes könyvet adományozott. — Zászló- 
j alapra Monori Erzsébet, Muntyán Gyuléné, Horváth Istvánné 

2000, özv. Juhász józsefné, néhai Ivanyi Erzsébet emlékére 
i Kozma Jolán 1000, Majercsik Mária, Janni Mária, Márkus Jenőné
! 500, Gölesz Józsefné 180 koronát adományoztak. Az adományo-
j zóknak ezúton mondunk hálás köszönetét.

Kiegéseités. Mull számunkban közöltük azok neveit, kik
• időt, fáradságot nem ismerő szorgalommal járullak hozzá gyűjtési 
i munkájukkal a létesítendő „Otthon*‘-unk alapjának gyarapitá- 
i sáhdz. Ez alkatommal szükségét érezzük, hogy a mull számunk- 
j bői hibánkon kívül kimaradt néhány nevet pótlólag itt leközölni, 
j mert hálánk és elismerésünk egyedüli jutalma, hogy neveiket 
. lapunk hasábjain megörökítsük. Hegedűs Margit, idb. Kiss Eszier, 
í Kajtár Margit, Kozma Jolán, Molnár Teréz, Németh Mária, Tóth 
I Zsófia, Zabus Rózsi.

Egy kis tévedés. Mint a múltban, úgy a jelenben is 
i vannak egyes emberek, kik mások munkájának eredményéből

kovácsolnak tökét. így van ez Koixícs Margit szülésznővel is 
I aki a mi szövetségünk áltál elért eredményeket, melyeket a 
' főváros: közkórházi alkalmazottak egyetemes egészének jártunk 

ki évekkel ezelőtt, most ő azt. mint uj eredményt számolja be
a Bába Egyesület f. évi junius havában tartott ülésének. A villa- 

1 mosköltséget emelte ki mint vívmányt, melyet már két év előtt 
is élveztek. A fizetésemelésről annyit említ, hogy erős a hite, 
hogy azt is emelni fogják. Mi is tudjuk ezt nagyon jól, sőt azt 

’ is. hogy az általunk benyújtott memorandumra nemcsak a bábák.
hanem az összes kórházi alkalmazottak fizetése újabban rendezve 

' lesz. Hogy Kovács Margit olcsó babérokat Farat és ily módon 
’ arat, nem csodálkozunk. Azért „kovács “.hogy addig „kovácsoljon ".
• mig valamit ki-„kovácsol". ha az mások munkájából is ered.
í ......................................... ............... ....................................

J F O G A K  F E N Y V E S I - n é l
legszebbek, legjobbak é s legolcsóbbak.

| Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalások, tökéle
tes rágóképességei, knucsuk, arany vagy aranypótló- 

i bán. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek 1-2 nap
alatt. E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények. í

F E N Y V E S I  JE N Ő  fo g á sza ti m űterm e 
Budapest, Víl. Thököly-út 6. Keleíi p.-udvarral szemben. 

(Nefeiejts-utca sarok). Fogad e3te 7 óráig. Vasárnap délig.

Kiadó-tulajdonos. Szieben F József. — Nyomatott a Községi Sajtóvállalat R.-t.-nál Dorog. 1923. 520.


