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Tagdijrendezés.
Ezúton hívjuk fel szövetségünk í. tagjait, hogy 

f. évi szeptember hó 1.-vel a tagdíjakat 500 és 1C00 
K.-ra emeltük fel. A tagdíjemelésnél figyelemmel 
voltunk a közkórházakban, klinikákon és egyéb gyógy
intézetekben ezidőszerini élvezett csekély fizetésre 
és ez okból kél fizetési osztályba soroztuk tagjainkat.

Fent nevezett intézetekben alkalmazott tagtár- 
sainkaí és nőinket a 11. fizetési osztályba soroztuk 
500 K.-ás, a szanatóriumokba és magón'beiegekhez 
járókat az I. fizetési osztályba 1000 K.-ás tagdíj fize
tésére soroztuk be

Szövetségünk fürdés szakosztálya a f. évi szept.
2.-án tartóit tagéríekezietén egyhangúan fogadta el 
a szakmunkásokra az 1000 koronás, a segédmun
kásokra az 500 koronás tagdíjat. . ,,, ,A vezetőség

A nő sze rep e  a  keresztény  
szociális politikában.

Irta s a keresztényszocialista párt kongresszusán elmondotta 
öav. Isivónííy Gyuiáné.

(Folytatás.)

Legkevesebb nőmunkás van az Egyesüli Álla
mokban s a gyermekmunka ismeretlen, mert ott a 
férfi keresetéből el tudja tartani családját. A magyar 
anya gazdasági és erkölcsi védelméért kell a magyar 
nőknek dolgozniok a politikában. De a külföldi pél
dák világosan megmutatják, hogy eredményt elérni 
csak úgy lehet, ha a nő hatáskörhöz, intézkedési 
joghoz jut, minden olyan intézménynél, bizottságok
ban, hatóságoknál, ahol a nő és gyermek sorsával 
határoznak. Mikor a német nők először követelték 
maguknak az aktív és passiv választójogot, egy biro
dalmi képviselő felháborodva kiáltott föl: „Csak kép
zeljék el uraim azt a látványt, ha egy áldott állapot
ban lévő nő vonulna be a Reichsrathba 1“

S az nem jutott eszébe ennek a szemérmes 
úriembernek, hogy vannak nők, akik ilyen állapotban 
utolsó percig gyárba, hivatalba, iskolába járnak, mert 
kénytelenek vele. vagy téglát hordanak az építkezé
seknél, tolják a megrakott szenes kocsikat a bányá
ban, vagy kapálnak, kaszálnak, aratnak kinn a mezőn 
S nem jutott eszébe, hogy az a néhány nő. aki erre- 
való hivatást, rátermettséget érez magában s éppen 
azért akar a községi és állami administratioban s

törvényhozásban munkakörhöz jutni, hogy amazokon 
: segítsen!

Norvégiában és Finnországban a nőképviselők 
í — a finn parlamentben 1906. óta a nőképviselők 
í száma 14—25 közt váltakozik — szavaztatták meg 
i a legfontosabb anya és gyermekvédelmi törvényeket, 
i Á német birodalmi kormány a V2 millió tagot szám- 
í láló Nőszöveíségtől kért tanácsot, hogy mi történjék 
j a hadiözvegyekkel és árvákkal s a kidolgozóit ter- 
i vezetet majdnem teljes egészében el is fogadta. 
; Ausztriában nemrég nevezték ki dr. Mária Marescht 

kultuszminiszteri osztálytanácsossá, aki míg egyrészt 
kénytelen volt belemenni a tanítónők létszámcsökken
tésébe, másrészt azonnal tanácskozásra hívta össze 
a B)-!isíásokat s praktikus útmutatásokkal látta el 
őket új elhelyezkedésükre vonatkozólag. Az angol 

: parlamentben pár hét előtt egy nőképviselő, Lady 
Asíor indítványozta, hogy fiatalkorúak részére tiltsák 

i el a szeszkimérést s bár javaslatát heves ellenzés 
í és zajongás fogadta, mégis nagy szótöbbséggel (168)
! elfogadták.

Mi, magyar nők e téren még többet szeretnénk: 
egy modern Treuga Deit, hogy t. i. szombat déltől 
vasárnap estig felnőtteknek se lehessen alkoholt 

j kimérni. S szeretnénk törvényes védelmet az iszákos 
férj, illetve apa brutalitásaival szemben a feleségnek 
és gyermekeknek. A fokozott szesztilalom ismét elejét 
venné rettenetes nemzetroníó bajoknak. Visszaadná 
a magyar társadalomnak a vasárnapi áhítat nyugal
mát, megszüntetné az istenkáromlást, amelyet szigorú 
büntetéssel keiiene sújtani. De küzdenünk kell az 
alkoholizmus ellen egészségi okokból is ; hiszen 
mindenki tudja, hogy ez a szervezet ellentálló képes
ségét csökkenti minden fertőző baj, különösen a 
tuberkolózissal szemben. Tudjuk, hogy tuberkuiotikus 
szülőknek kellő vigyázat mellett lehetnek egészséges 
gyermekei, alkoholista szülőknek soha! Csak nem
rég olvastam egy statisztikát arról is, hogy mióta 
drágább leit a szesz, kevesebb őrült kerül az elme
gyógyintézetekbe.

Egy kis „tiszta bort" önthet a pohárba az a 
férfiember vasárnaponként — de — otthon. Ne vigye 
heti v. havi fáradozásának bérét a korcsmába, hogy 
az a korcsmáros majd 4 emeletes házat építsen 
azokból a nehezen szerzett koronákból, amit az a 
keresztény ember a feleségétől, a gyermekeitől vont 
el. Németország egyes gyárvárosaiban a kimondottan 
alkoholista munkás bérét a feleségének fizetik ki.

(Folytatjuk.)

A Szövetség csak úgy tud ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a já ru lékot.
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Az „Otthon44.
Ha valamikor, úgy ma, e súlyos napokban, a 

nagy lakáshiány még inkább a lakásuzsora korsza
kában tartjuk legcélszerűbbnek az általunk felvetett 
„Otthon" ügyével foglalkozni. Nem uj keletű dologról 
van szó. Hogy az „Otthon" eszméjének jövője van, 
bizonyítja az a nagy érdeklődés, mely az alant fel
tüntetett jegyzések számából is látható. Ha az az 
érdeklődés és rokonszenv, mely az utóbbi időben 
oly melegen megnyilvánult, továbbra is meglesz, 
hisszük azt, hogy a jo Isten segítségével saját erőnk
ből sikerül az eszmét valósággá változtatni.

A legutóbbi közlésünk óta az alábbi részvényjegyzések, 
vagyis befizetések folytak be: Görög Ferenc (2295) 68.850 K.. 
Balázs Flóra (2430) 72.900 K.. Somogyi Anna (1200) 36.000 K., 
Horváth Lídia (850) 25.500 K.. Horváth István, Bell Vilma, Virág 
Júlia (500) 15.000 K.. Farnadi Róza (490) 14./00 K. Nagy Pál és 
neje (400) 12.000 K., Vitkovits János és neje (215) 6450 K., 
Mézes Júlia. Reiler Irma, Szency István és neje, Mézes Gusztáv 
(200) 6000 K., Karvalits F.ieonora, Tommási Blanca (190) 5700 
K.. Gila Ferenc (150) 4500 K., Sempel Etel, Punyi János, Mol
nár Lajosné, Deák Mária, Retter István és neje, Baracsi Mihály, 
Warecha Erzsébet, Dicsi János (100) 3000 K., Fehér Lajos (75) 
2250 K., Szetchi Mária (66) 1980 K., Unger Erzsébet, Patyi Szil
veszter. Ordán Mária. özv. Juhász Józsefné, Szunyoghi Szeréna, 
Duglics Juliska. Kozma Jolán, Sinkovics Jánosné. Tóth Paula, 
Balogh László (50) 1500 K., Perlaky Erzsébet (55) 1650 K., özv. 
Tóth Gyuláné (45) 1350 K., Tóth Etus, Engler Jánosné (40) 1200 
K., Exner Adolfné, Szlimák Júlia (33‘ 990 K., Czinege Mihályné, 
N. N.. Boross József (30) 900 K.. Pap Erzsébet. Rosner Gizella, 
Vetró Julianna. Füzessy Zsuzsanna (20) 600 K.. Bariba Júlia, 
Hertl Róza, Goid Rózsi, özv. Botka Jánosné (10) 300 K.  ̂Matusek 
Mária (15) 450 K., Fejes Sándor, Konecsnv László (5? 150 K.. 
Tabakovits Gézáné (4) 120 K. — Befolyt adományok az ..Otthon"- 
alapra: Mura Fülöp Irgalmas-rendi kórházigazgató gyűjtése, dr. 
Komlós Jenő igazgató 10.000 K.. Dömötör Julianna gyűjtése 6760 K., 
dr. M. K. v. ig. főorvos 5000 K . Péter Verona és Czirákv Anna 
3000 K . Exner Ádolfné 2700 K.. Apponyi Lajos 2170 K., Lázár 
Mihályné 2000 K., dr. Hainiss Géza ig. főorvos. Izsákovics János 
1300 K.. özv. Juhász Józsefné, Tóth Kálmánná, özv. Halász 
Gyuláné. Haász Jenő, Rókus-kórházi beteg. Sós Gézáné, Wakler 
Ernőné 1000 K., dr. Navratil Dezső orvos-tanár, Grossmann Sán
dor, Rókus-kórházi beteg, Kozma Jolán, Málnai Mihály 500 K., 
Tommási Bianca 400 K.. Gyulaffy Béláné. Matusek Mária 300 
K.. Sándor Jánosné 100 K., Ligáit János 50 K. Az adományo
zóknak ezúton mond közönetet a vezetőség.

Az „Otthon" alaptőkéje 1923. szept. 18.-áig.
13 napi gyűjtés eredménye . . .........................1,089.9-15 K.
sérült pénzekből . . . .  . . .  10.310 „
külföldi pénzekből ......................... 1.300 „
dr. Krizs Árpád szöv. elnökhöz befolyt adomány 17.000 „ 
22.301 drb. részvény, á 25 K. . . .  557.525 „
kezelési dij részvényenként, á 5 K. . . .  110.925 „
szövetséghez befolyt adomány . , 110.842 „
időközi jövedelem . . .  1,080.000

Összesen 2 977.847 K. 
Kiadás: nyomtatvány, villamos, stb. . . . .  46.559 „

Végösszeg, tiszta alap: 2,931.188 K
Lapunk zártakor a részvényjegyzések és ado

mányok még folynak. Aki még nem jegyzett, minél 
előbb és minél többet jegyezzen. Mindent a magunk 
erejéből I

A szövetség feladatai.
Szövetségünk feladatáról, melyet az gazdasági 

és kulturális fejlődésünk érdekében kifejt, akik az egész
ségügyi pályára léptek, azoknak már sokat irtunk. 
Bátran mondhatjuk azt, hogy az egészségügyi pályán 
találjuk meg azoknak legnagyobb számét, kiket a 
sors mostoha keze ifjúságukban kényszeriteft 8rra, 
hogy két kezük munkájával keressék meg a min
dennapi knnyérhez való szükségletüket. így termé
szetes következménye ennek, hogy kulturális szem
pontból is sok kívánnivalót von ez maga után.

Hogy szövetségünk e téren mily mértékben 
felelt meg ez ideig is e hivatásának, igazolásul kö
zöljük a XVI. ü. o. tek. Tanácsához felterjesztett 
kimutatásnak azon kivonatát, mely bennünket köze
lebbről érdekel és amely a nemzetközi munkaügyi 
bizottságnak a minisztériumhoz intézett megkeresé
sére állíttatott össze.

A kivonat a következőket tartalmazza :
Tekintetes Tanács!

(XV!. ü. o.)
Hivatkozással a folyó évi julius hó 6-án kelt 86.529/XV. 

számú tanácsi határozatra, tisztelettel kérem, hogy az alábbi 
jelentést jóváhagyás után a tekintetes tanácsi XV. ügyosztályhoz, 
áttenni méltóztassék.

A nemzetközi munkaügyi hivatal igazgatójától a  m. kir. 
kereskedelmi miniszter úr leirata kapcsán érkezett kérdőív szá
mos pontjára nincsen módunkban választ adni. hanem a „Fürdő- 
munkások Sza kegy leiét" kell, mint olyat megjelölnünk, mely a 
fürdőmunkások érdekét gondozva, hatósági ellenőrzés mellett 
ellátja. A fürdőmunkások úgyszólván ennek a szakegyletnek 

1 kebelében tömörülnek, mely szakegylet a Keresztenyszocialista 
Egészségügyi Alhaalmazotlak Országos Szövetségének tagja.

A szakegylet a munkások viszonyait szemmel kiséri,
: anyagi érdekeit, szociális szükségleteit gondozva a szakképzés,
.' valamint a képesítéshez kötés kérdéseit állandóan szőnyegen 
: tartja.

A szakegylet tart fenn és <id ki szaklapot, mely az egylet 
orvoseínökének és főtitkárának szellemi vezetése mellett készül 
és az egylet tagjainak lehetővé teszi, hogy a szaklap hasábjain 
életrevaló eszméiket kifejthessék és hangot adhassanak mindama 
témának, melyek a fürdőmunkások érdekeivel vonatkozásba 
hozhatók. E téren a lap valóban missiót végez, mert amellett, 
hogy a fürdősök érdekeit hathatósan képviseli, az egyleti tagok 
tollából gyakorta oly szakcikkeket hoz, melyek szaktudásról, 
szociális érzékről, mindenekelőtt pedig ez ő kulturáltságukról 
lesznek tanúbizonyságot.

A szakegyletnek van több mint 2000 könyvet számláló 
könyvtára. A könytár nagy keresettsége, mely az. utóbbi időben erős 
emelkedő tendenciát mutat, bizonyítéka annak, hogy a szakegylet 
kulturális missiót is végez, és úgy a téli, mint a nyári évad alatt 
tagjainak továbbképzésérő’, szórakoztatásáról, — szórakoztató- 
és szakelőadások, táncmulatságok, kirándulások stb. tartásával 
— állandóan gondoskodik.

Végül a munkaidőre vonatkozókig felemlítjük, hogy fürc'ő- 
munkásaink általában 8 óránál többet nem dolgoznak, mert 
igaz ugyan, hogy a székesfőváros fürdőiben a szolgálat rend- 

! szerint reggeli 7 órától esti 7 óráig tart. de ezzel szemben min
den fürdőmunkás hetenként egy teljes szabadnapot élvez, vasár
nap pedig csak 6 órai szolgálatot, — olyan íürdoosztályokon 
pedig, amelyeket a hét bizonyos napjain fefvállva férfi- és női- 
vendégek látogatnak, naponként csak 7 órai szolgálatot teljesít.

Budapest, 1923. szeptember 5.
K. L.

h. igazgató.
A fenti közlemény is igazolja, hogy szövetsé

günk a legjobb utón halad és hivatva van az összes 
egészségügyi alkalmazottak gazdasági, szociális és 
kulturális érdekeit szolgálni.

Fizetésem elés.
Szeptember elejével az ápolószemélyzet fizeté

sét ..tetemesen" felemelték. A legkisebb fizetés 10.000 
korona. Az első pillanatra úgy látszik, hogy tényleg 
lényegesen segítettek a személyzeten a 100°/n-os 
javítással. Sajnos, nem így van. Á fővárosi kórházak 
alkalmazottai emellett a felemelt fizetés mellett rosz- 
szsbb helyzetbe kerültek, mini egy évvel ezelőtt 
voltak. Egy évvel ezelőtt az egész évi fizetésük 
elég volt egy pár cipőre s egy talpalásra, a mostani 
fizetés már erre sem elegendő. Az illetékes tényezők 
folyton azzal argumentálnak, hogy az ápolószemély
zet fizetése már száz milliót tesz ki, de elfeledkez
nek arról, hogy a száz millió ötvenezer békekoro
nánál is kevesebb és sehogy sincs arányban a nagy

Jegyeztél-e már „O tthon “ -részvényt ? Ha nem, úgy mielőbb jegyezz!
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drágasággal. Az ápolószemélyzet békebeli 30—40 
koronás havifizetését véve alapul, ma a fizetéseknek 
legalább 60—80 ezer koronát kellene kitenni s ennek 
csak a hatod, illetve nyolcadrészét fizetik.

A szakszervezet vezetősége minden hónapban 
megostromoija a városházát, hogy a fizetéseket na
gyobb arányban felemeltesse, fáradozásuk azonban 
sajnos, csekély eredmény koronázza; a kért 100% 
helyett jó hogyha 30%-ot adnak.

A vezetőség több Ízben kifejtette, hogy ilyen fize
tések mellett a személyzettől nem lehet tisztességes 
munkát követelni, több Ízben rámutatott arra, hogy 
a személyzet elkeseredése nőítön nő s félő, hogy 
egyszer csak valami elkeseredett cselekedetben fog 
kirobbanni, — mindhiába. A kórházi ügyek gyökeres 
rendezésére, a fizetések alapos feljavítására a mai 
vezetőségek nem kaphatók.

A főváros a népjóléti minisztériumra hárítja az 
ódiumot, azt állítja, hogy az nem engedi a fizetések 
nagyobb arányú felemelését, a minisztérium viszont 
a fővárost okozza a nagy deficitért. A két fél vitat
kozásának a levét azután a személyzet issza meg, 
amely egyre messzebb esik attól a lehetőségtől, hogy 
fizetéséből ruhézkodni tudjon.

Hová fog ez vezetni ?
Oda, — megmondottuk ezt már többször — hogy 

a jobb személyzet is elveszti a munkakedvét, lassan
ként otthagyja a fővárosi kórházakat, s szanatóri
umokban, magánintézetekben s a magánpraxisban 
helyezkedik el. Érthető, hisz a szanatóriumokban 
nem havi, hanem napi 10.000 kor. a fizetés. A fő
városnál majd csak a kezdő, tapasztalatlan, tanu
latlan ápoló-személyzet marad meg. Már most is 
sok a panasz az ellen az úgynevezett ápolószemély
zet ellen, amely egy-két hétig van a kórházban s 
azután odébb áll s ha a fizetést tisztességesen nem 
rendezik, a helyzet még rosszabb iesz.

A szakszervezet vezetősége a nap-nap után 
hallott panaszokból igen komolynak látja a helyzetet, 
a „felemelt" fizetést semmikép sem látja elegendőnek, 
s itt, a nagy nyilvánosság előtt is megismétli kérését: 
rendezzék végre gyökeresen a fővárosi egészségügyi 
alkalmazottak siralmas helyzetét!

Taggyűlés.
Szövetségünk Fürdős szakosztálya f. évi szep

tember 2.-án nagy iaggyűiést tartott, melyen a drá
gaságról és a fürdősök gazdasági helyzetéről tár
gyaltak. A gyűlést Nagy Pál szakelnök nyitotta meg ! 
és bejelentette, hogy a gyűlést a Fürdő-munkásság J 
közóhajára hívta össze a vezetőség. A gyűlésnek 
hivatása, hogy komoly megbeszélés alapján oldjuk ‘ 
meg a fürdősök súlyos gazdasági helyzetét.

A gyűlésen a mai kiszolgálási és kezelési díj
szabás rendezése tárgyában — amennyiben a kere
set nincs arányban a drágasággal — felszóllaltak 
Juhász István. Nagy Gergely, Dicsi János, Moldován 
Miklós, Jelinek Lajos, Fazekas Mihály és még többen.
A vélemények és javaslatok után a gyűlés elhatá
rozta, hogy memorandumban keresi meg a főváros 
tanácsát és a magánfürdők, vizgyógyintézetek igaz
gatóságait, melyben a fürdőmunkásságnak az alabb 
ismertetett kérelmét terjesztik elő :

1. A szakszerű kezeléseknél a díjszabás a min
denkori fürdőjegy-árak 30%-ban állapíttassák meg.

2. A kiszolgálási dijaknál a mindenkori fürdő- 
jegyárak 10%-a.

3. A népfürdőknél, ahol még ezideig a szak
szerű kezelések díjszabása alacsonyabban volt meg
állapítva, mint az I. oszt fürdőknél, kérjük a díjsza
bások olyan arányban való megállapítását, mint ez 
I. osztályú fürdőknél.

A főváros fürdőiben a fürdősök és fürdésnek 
havi 1000 korona fizetésének 10000 koronára való 
felemelését. A magánfürdőkben ugyanilyen arányú 
fizetést.

A főváros tanácsánál már előző memoran
dumukban kért kedvezményes fa és szén sürgős 
kiutalását kérjük, amire már Ígéretet kaptunk. Vala
mint megismételtük kérelmünket a kedvezményes 
villamosjegyek ügyében.

A Széchenyi-fürdő személyzete részéről elhang
zott azon panasz ügyében, hogy a kezelési díjsza
bások nincsenek arányban a többi fővárosi fürd; k 
díjszabásaival, kértük annak egységes megállapítását.

Szieben József szöv. főtitkár a gyűlésen egyes 
magánfürdők speciális ügyeivel foglalkozóit felszó
lalásában a melyekről érdeklődése alapján tudomást 
szerzett. Elítélte a Hungária fürdő azon rendszerét, 
mely kötelezi a- szakmunkásokat, hogy a keresetük 
után a fürdőnek tartoznak fizetni. Valamin! elítélte, 
hogy a Lukács-fürdőben a szakmunkásokkal taka- 
riííatják még az illemhelyet is.

Ezután Kocsán Károly szerkesztő, a szakszer
vezeti központ kiküldöttje szólalt fel. Beszédében 
rámutatott arra, hogy hazánkban azok élnek és 
ruházkodrsak jól, akik nem dolgoznak, hanem spe
kulálnak, valutáznak, sibolnak. Mindent az arany- 
paritásra. vagy a fölé helyeznek, csak a legfonto
sabbat, a becsületes munkát fizetik meg koldus- 
morzsával. Es mert látjuk, hogy a munkásság ily 
igazságtalan elbírálásban részesül, nem szabad 
elcsüggednünk, hanem szervezkednünk kell és a 
munkásság egységében rejlő erőt kell harcba á litani. 
A munkásság azon rétegei, amelyek előbb ismerték 
fel a szervezetben rejlő erőt, igazolják, hogy sokkal 
rendezettebbek a viszonyai, mint a fürdős szakmában, 
hol még csak a kezdet elején van a munkásság a 
szervezkedésnek.

Nagy Pál szakelnök megköszönte Kocsán Károly 
szerkesztő úr előadását, valamint a megjelentek 
türelmét és az ülést bezárta.

H ÍR E K .
Halálozások. Szövetségünk több hűséges tagja 

halt el rövid idő alatt. Molnár János fürdős 67 éves 
korában halt meg. Temetése f. évi augusztus lö-án 
volt. Több mini harmincnyolc évet töltött el becsü
letes munkában a Császár-fürdőben. Mann Dániel 
fürdős 58 éves korában halt meg. t emetése f. évi 
aug. 26-án volt. Olách Antal fürdős 29 éves korá
ban halt meg. Temetése í. évi szeptember 2-án volt 
a szent István kórház halottas házából. Az elhuny
tak temetésein a szövetség vezetősége és a kartár
sak nagy számban vettek részt. Barccskay Józsetné 
ápolónő 40 éves korában elhunyt. Temetése f. évi 
szept. 22.-én volt a szt. István-kórház halottas-házá
ból. Nyugodjanak békében.

Röntgen tanfolyam. Dr. Schölier Károly ig. 
főorvos vezetése mellett uj Röntgentanfolyam nyí
lik meg f. évi okt. !7-én. Jelentkezni lehet minden 
szerdán-, szombaton este 6—7 óra között, 1., Pau- 
ler-u. 22. fszt. dr. Schölier Károly igazg. főorvos úrnál.

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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A szövetség választmányi ülése. Szövetsé
günk f. évi okt. 9-én este 7 órakor tartja rendes 
havi választmányi ülését, a szövetség helyiségében. 
Kérjük tagjaink pontos megjelenéséi. A választmá
nyi ülés után az „Otthon-bizottság" tartja ülését. 
Kérjük a bizottság tagjait, hogy a napirend fontos
ságára való tekintettel teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. A vezetőség.

Betegápoló tanfolyam. Betegápoló egyesüle
tünk, mint az előző években ez idén is megindí
totta a ’bstegápoló tanfolyamot. Mindazok, akik még 
e tanfolyamon részt óhajtanak venni, f. évi okt. 
5-én d. u. 5 óráig bezárólag mindennap d. u. 3—7 
óra között jelentkezhetnek a szövetség helyiségében 
a titkárságnál.

Az ápolónői képesítés ügye egy lépéssel is
mét előbbre jutott, ügy értesültünk, hogy a népjó
léti minisztérium hajlandó hozzájárulni az ápolónői 
tanfolyam költségeihez, ha a főváros elfogadja azo
kat az általános utasításokat, amelyeket a miniszté
rium ád. A tanfolyamot két évesnek tervezik, ben- 
lakással és élelmezéssel. A tervezet szerint csak 
négy polgári iskolát végzett nőket vennének fel a 
tanfolyamra s azokat, akik ezt elvégzik az ideigle
nes hivatalnoki státusba soroznék. Szövetségünk 
vezetősége Ígéretet nyert, hogy véleményét kikérik, 
mielőtt a íervezei határozattá váiik. Felesleges ta
lán hangsúlyozni, hogy a vezetőség meg fog tenni 
mindent, hogy az ápoló személyzet érdekeit a legtel
jesebb mértékben megvédelmezze

itt emeiiljük meg, hogy, valószínűleg még az 
ősz folyamán megtörténik kb. ÍÜO ápolónő végleges 
kinevezése. Az előterjesztés elkészült s mihelyt azt 
a kórházi albizottság elfogadta a közgyűlés elé ke
rül. Szövetségünk állandóan sürgeti a kinevezések 
mielőbbi elintézését.

Választmányi ülés. A Betegápolók Egyesülete 
í. évi szept. 7-én tartotta meg rendes havi választ
mányi ülését dr. Rajnai Béla orvoselnök vezetése 
mellett. Tatár Balázs pénztáros jelentést tett a pénz
tári állományról, melyet tudomásul vettek. Szieben 
József szőv. főtitkár jelentette, hogy a szövetség ve
zetősége eljárt a főváros tanácsánál és ismételten 
megsürgette a fővárosi közkórházak személyzetének 
fizetésrendezését, amire azt a véllaszt kapták, hogy 
f. évi szept. 1-től az alkalmazottak fizetését 10.000 
és 12.000 koronára emelték fel. A kint lakó ápoló
nők ezenkívül 2000 K. lakbért, azon alkalmazottak 
akik két kilométernél távolabb laknak a villamos- 
költség teljes összegét kapják. Ígéretet kaptunk arra 
nézve, ha az árak emelkednének újabb fizetéseme
lést kapnak az alkalmazottak. A választmány a je
lentést tudomásul vette. Ezután a fegyeimiügyeket 
tárgyalta az ülés. A választmány Anareikovics Te
rézt a fényképes szolgálati könyv meghamisítása és 
szolgálati idő elfogadása miatt az egyesületből ki
zárta. Czirják Margitot veszekedő összeférhetetlen 
természete és trágár szavak használata miatt ki
zárta. Hámorosi Istvánná tagsági jogait felfüggesz
tette. mindaddig, mig a rendőrséggel ügyét nem ren
dezi. Petridesz Annát és Kiss Angellát fél évi kór
kórházi szolgálatra utalta, szolgálati kiküldetés meg
tagadása miatt. Ezután a beértkezett levelek felol
vasása és kérvények elintézése került sorra: Beke 
Józsefné, (szül. Dobay Etel) és Dániel Lájosné ké
relmükre több mint hat évi egyesületi tagságuk 
után az I. osztályba soroztattak. Farnady Róza ké

relmét az 1. osztályba való sorozása ügyében egye
lőre függőben hagyta, mert még nem érte el öt éves 
tagságát. Bartalís Erzsébet kérelmét az állásnélküliek 
sorába való felvétele ügyében, kellő igazolás mellett 
tudomásul vétetett. Juhász Lajosné felvételi kérelme 
a tagok sorába az alapszabályok értelmében eluta- 
siítatott. Egyes kisebb ügyek elintézése után elnök 
az ülést bezárta.

Köszönetnyilvánítás. Leghálásabh köszönetéin nyilvání
tom a Szent István- és Telepy-ulhei kórházak igen tisztelt ápoló- 

l nőinek felejthetetlen leányom: Baracskai Józsefné szül. Pintér 
Mária elhunyta alkalmával tanúsított kollégíális szeretetükért.

í Gyászoló édesanyja: Pintér Károlyné.

Pályázati hirdetmény.
A vezetésem alatt álló közkórháznál üresedésben levő, 

egy főápolói, két osztályápolói és egy gépészi állásra ezennel 
pályázatai hirdetek. A faápoló állás az áilami rendszerű .-kezelő 
altisztek részére megállapított fizetéssel, természetbeni lakással, 
élelmezéssel, fűtés és világítással van javadalmazva. Amennyi- 

1 ben az illető nős és csak a saját személyére járó természetbeni 
i élelmezést nem óhajtja igénybe venni, úgy a tisztviselői csoport 

kedvezményében részesül. Az osztályápoló állás javadalmazása 
az állami rendszerű egyéb altisztek részére a m. kir. miniszté
rium által havonként megállapítandó fizetéssel és teljes ellátás
sal, felső ruházattal van javadalmazva. Fiatal és erős egyének 
előnyben részesülnek. Úgy a főápolói, mint az osztályápolói 
állások lehetőleg vizsgázott képzett ápolókkal töltetnek be. A 
gépészi állás az állami rendszerű kezelő altisztek részére a m. 
kir. minisztérium által havonként megállapított fizetéssel és élel
mezéssel van javadalmazva. Amennyiben a természetbeni el
látást igénybe nem venné az illető, úgy a beszerzési csoport 
kedvezményeiben részesül. A gépészi állás elnyeréséhez gépke
zelői vizsga letételéi iga oly okmány feltétlenöl szükséges, mert 
a kórház központi fűtését magasnyomású gőzkazán végzi. Fel
hívom a pályázni szándékozókat, hogy képesítésüket igazoló 
okmányokkal felszerelt pályázati kéryényüket f. évi okt. hó 7-én 
déli 12 óráig hozzám adják be. Elkésve érkezeit pályázatok fi
gyelembe nem vétetnek.

Gyöngyös. 1923. szeptember 10-én. £)r. Frindt
igazg.-főorvos.

Pályázati hirdetmény,
Bányakórhézban megüresedett egy főápolónői és egy se- 

gédápolónöi állásra. A főápolónő egyszersmind a kórház gond
noknője is, azaz vállalja a betegek élelmezését is, amiből mér
sékelt haszna lehet. Javadalmazása: saját személyére egy szo
bából álló lakás, fűtés, világítás, bányaaltiszti fizetés és ked
vezmények.

Segédápolónő javadalm azása: saját személyére egy szo
bából álló lakás, fűtés, világítás, élelmezés és körülbelül 30.000 
K. Havi fizetés.

Szülésznői képesítéssel bírók előnyben részesülnek. 
Csakis egyedülálló, megfelelő bizonyítványokkal rendelkező 
ápolónők nyújtsák be kérvényüket okt. 7-ig, a Szövetségünk tit
kárságához. Családos, férjezett ápolónők, szóval bárkinél, ro
konnal egy háztartásban élők számításba nem vétetnek, hozzá
tartozók a kórházi lakásban elhelyezést nem nyerhetnek.

Mindkét állás f. év november 15-én elfoglalandó, végle
ges alkalmazás azonban három havi próbeszolgálathoz van 
kötve.

Felvilágosítást a szövetség titkársága nyújt.

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

Szájpadlás nélküli fogak, koronák, hidalások, tökéle
tes rágóképességei, kaucsuk. arany vagy aranypótló- 
ban. Foghúzás, tisztítás és tömés. Vidékieknek 1-2 nap 
alatt E lap olvasóinak rendkívüli árengedmények.

F E N Y V E S I  JE N Ő  fo g á sza ti műterme 
Budapest, VII. Thököly-út 6. Keleti p.-udvarral szemben. 

(Nefelejts-utca sarok). Fogad este 7 óráig. Vasárnap délig.
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