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Jog és kötelesség.
Nemrég egy üzemi igazgató a következőket 

mondotta nekem: „Megmondom őszintén, nem sze
retem önöket, szocialistákat, mert önök folytonosan 
csak jogokat követelnek, nagy béreket, jó bánás
módot, jó kosztot, de nem beszélnek a becsületes 
kötelesség teljesítéséről. Egyoldalúak, elfogultak, a 
köz érdekeivel szemben a munkásságot pártolók!"

Van-e jogos alapja az ilyen kijelentésnek?
Részben igen, de ismétlem, csak részben. 

Tény az, hogy mi ma sokknl többet beszélünk a 
jogokról, a jobb bérekről, mint a kötelességteljesi- 
tésről. Miért? Azért, mert a munkának arányban 
kell lenni a javadalmazással: ez az arány pedig 
nincs meg. Mi az igazságosság álláspontján állunk, 
a mely azt mondja, hogy mindenkinek meg kell 
adni a magáét. A munkásnak az ő munkájáért joga 
van megfelelő kárpótlásra, ez a munkabér. Igazságos 
munkabérnek pedig azt tartjuk, a melyből a munkás 
és családja tisztességesen megélhet.

Most aztán néyzük, hol nagyobb a mulasztás? 
A munkateljesitményben-e, vagya munkabéreknél? 
A munkateljesítmény a háború óta úgyszólván min
denütt, tehát a betegápolás terén is csökkent. Tény, 
hogy több a mulasztás s kevesebb az igazi szivvel- 
lélekkel dolgozó ápolónő. Ennek az oka nagyrészt 
abban van, hogy sokszor nem képzett, hanem az 
utcáról felvett excselédet alkalmaznak a betegápolás 
terén. Ezeknek a számlájára irható legtöbbször a 
hanyag, könnyelmű, meg nem felelő munka. De ha 
vannak is mulasztások a betegápolás terén is, ezek 
elenyésző csekélyek azokhoz a mulasztásokhoz ké
pest, amiket a munkabéreknél látunk. Vájjon meg- 
közeliti-e a jelenlegi fizetés a létminimumot? Ele- 
gendő-e a mai fizetés ahhoz, hogy az ápolószemélyzet 
abból tisztességesen megélhessen ? Egyáltalán nem. 
A békében is rosszul fizették az ápolószemélyzetet, 
akkor is borravalózásra kényszeritették s ma még 
inkább. Teljesen lehetetlen, hogy havi 150—300 ezer 
koronából valaki ruházkodni, villamoson járni, néha 
szórakozni, egy-egy könyvet venni tudjon. Már pedig 
annak az ápolónőnek, aki ilyen nehéz munkát végez, 
mindehhez joga van. Tisztességesen kell ruházkodni, 
mert ha rongyokban jár, elbocsájtják, szüksége van 
valamelyes szórakozásra, különben időnek előtte 
tönkre mennek az idegei, az egészsége. Hót ha még 
családja, öreg édes anyja, beteg testvére, gyermeke 
is van, akiről gondoskodnia kell!

Mi, keresztényszocialisták, az igazságosság hir
detői s követelői vagyunk. Tehát ma nekünk első
sorban a nagyobb mulasztást kell szóvá tennünk, 
többször kell beszélnünk arról a mulasztásról, amit 
a fizetéseknél látunk, mint arról, amit a munkánál 
tapasztalunk. Mihelyt az arány javul, mihelyt igazsá
gosabbak lesznek a munkabérek, legyenek meggyő
ződve az egészségügy vezetői, többet fogunk beszélni 
a becsületes kötelesség teljesítéséről, amelyre külön
ben most is gyakran felhívjuk tagjaink figyelmét.

Egy társadalomtudományi könyvben olvastam 
a következőket: „a keresztény alapon nyugvó tár
sadalomban megvan a jóakarat, amely tettekben is 
megnyilvánul, hogy a munkásosztály anyagi jólétét 
lehetőleg előmozdítsa, a munkásságon tehát a sor, 
hogy szakképzettség, szorgalom, odaadás és józanság 
által a társadalom eme jóindulatára magát méltóvá 
tegye. Maradjon meg mindég a munkásosztály a 
jog és becsület alapján, akkor a társadalom többi 
rétege is vele szemben az igazságosság, méltányos
ság sőt szeretet alapjára fog helyezkedni." Mi már 
nagyon régen várjuk a tettekben megnyilvánuló jó
akaratot. Mi mór nagyon régen várjuk az igazi 
keresztény társadalmat, a keresztény igazságosságot, 
méltányosságot, szeretetet. De sajnos, mindeddig 
hiába. Nálunk csak sokat szónokolnak a keresztény
ségről, az igazságosságról és szeretetről, de annál 
kevesebbet gyakorolják. A vezetők nálunk csak köte- 
lességteljesitésről beszélnek, de viszont megfeledkez
nek az ő kötelességükről, t. i. a munka méltó s igaz
ságos jutalmazásáról. Ha mi egyoldalúak s elfogul
tak vagyunk, ők még inkább azok. Mi a munkásság 
tisztességes existenciájának biztosításával a közjót 
is igyekszünk előmozdítani, ők ellenben az egyéni 
ambíciók letörésével, az igazságtalanság megtörésé
vel, a közerkölcsöket, a közjót is tönkre teszik.

A mi meggyőződésünk az, hogy ha a társa
dalom, a munkaadó becsületesen teljesiti a köteles
ségét a munkásaival szemben, akkor a munkásság 
is teljesíteni fogja, de amig csak szónoklatokat, Ígé
reteket hall és sehol sem lát cselekedeteket, addig 
csak úgy ahogy, muszájból végzi a i,.unkáját.

Az ápolószemélyzet helyzetén segíteni nem is 
volna olyan nehéz. Ha duplájára emelnék a mai 
fizetéseket — s körülbelül az lenne ma a létminimum 
— az alig tenne ki néhány milliót. A kórházak sok 
milliárdos költségvetése ezt a tételt könnyen elbírná. 
S mi biztosítjuk az egészségügy vezetőit, hogy jobb

Az „Otthon" felállítása gazdasági helyzeted javulását mozdítja elöl Agitálj érdekében I
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lenne az ápolószemélyzet, tisztességesebb fizetés 
mellett kevesebb lenne a panasz, a mulasztás.

Nekünk, keresztényszocialistáknak nem kenye
rünk, hogy a tömegeket hiú Ígéretekkel, lehetetlen 
követelésekkel izgassuk. Mi jól tudjuk, hogy a vá
gyakat felcsigázni könnyű, de azokat kielégíteni nehéz. 
Azért mi sohasem követelünk lehetetlen béreket, de 
a jogos kívánságokat, amit eddig is támogattunk, 
ezentúl is támogatni fogjuk. Mi az igazságosság 
apostolai leszünk mindig, még akkor is, ha elveszít
jük egyesek szeretetét. A végső győzelem mégis 
csak a miénk lesz, szívós kitartásunk mégis csak 
elfogja egykor érni, hogy arányba jusson a jog s a 
kötelesség. Dr Krizs Á rpád.

Kultur-előadásaink.
Az érvényesülés, az előrehaladás, a gazdasági 

helyzetünk megjavításának legfontosabb kelléke a 
tudás. E célból életbevágó fontossággal bir szak
szerű kiképzésünk a betegápolás terén, valamint a 
vizgyógykezelés a fürdősök terén. Azonban mind
ezek elsajátításához megkivántatik a kellő rátermett
ség és intelligencia. Ma még az egészségügy terén 
kevés azoknak a száma, akik abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy az elemi iskoláknál maga
sabb előzetes kiképzésben részesülhettek volna.

Szövetségünk tudatában van e nagyfontosságú 
hiánynak. Ezen hiányok pótlására vannak hivatva 
azon sorozatos előadások, melyek egyik részét, mely 
a szakszerű elméleti kiképzést vannak hivatva elvé
gezni, a betegápoló-egyesületünk által dr. Rajnai 
Béla orvoselnökünk vezetésével évenként rendezett 
betegápoló tanfolyamaink. A másik a fürdősegyesü- 
letünk részéről a fürdősök kiképeztetése az első 
segélynyújtásban, a melyei a Mentő-egyesület bevo
násával évenként rendezünk.

A harmadikat, mely ugyanolyan fontossággal 
bir, mint a fentebb jelzettek, a szövetségünk a múlt 
évben kezdette meg és az idén folytatja. Ezen elő
adások célja is oktató jellegű, bár formájában eltér 
az előbbi kettőnek iskolaszerűségétől. Keresztény
szocialista világnézeti szempontból veszik bonckés 
alá a társadalom különböző rétegeinek összetételét, 
és irányt szab, mely utón kell haladnunk, hogy gaz
dasági szempontból az abba való beilleszkedés 
részünkre a legelőnyösebbé váljék.

Az első ily irányú előadást az idén f. évi 
november 7-én tartottuk meg. melyen tagjaink nagy 
számban vettek részt. Előadó dr. Zibolen Endre 
leánygimnáziumi igazgató volt, aki előadásával a 
hallgatóságot a további előadások meghallgatásához 
vezetett be. Előadásának közvetlensége, mellyel min
den egyes ha'lgaió leikéhez hozzáférkőzött, valamint 
a mindennapi életből vett nagy igazságokkal, me
lyeket tagjaink elé állított, előre is biztosította a jövő 
előadásaink sikerét, azok minél nagyobb számban 
való látogatottságát.

Második előadásunkat f. évi november 14.-én 
tartotok meg. Előadó Tóbiás ny. állami kórházgond
nok volt, aki a keresztény gondolatnak szervezkedés 
utján való megerősitésének lehetőségeit ecsetelte.

A harmadik előadás f. évi november 21,-én 
volt. Előadó Csik József ngy. képviselő, aki a szo
ciáldemokrácia és vallás címen tartott előadást. Elő
adása keretében rámutatott arra, hogy a szociálde
mokrácia miként hiteti el a tömegekkel, hogy a

vallást magánügynek tekinti és ezzel szemben a 
gyakorlatban mi az igazság. Beszédének alátámasz
tására idézeteket olvasott föl a szociáldemokrácia 
fő-fő apostolaitól, hogy miként értelmezik a gyakor
latban a vallást, mint magánügyet. A szövetség 
helyiségét zsúfolásig megtöltött hallgatóság nagy 
figyelemmel hallgatta az előadást végig. Előadásaink 
minden pénteken este V48 órakor tartatnak meg. 
Kérjük tagjainkat, hogy az előadásokon minél na
gyobb számban jelenjenek meg.

Kultur-előadásaink sorrendje: December 5.-én 
este *A8 órakor előadó: dr. Mandler Ottó főorvos, 
a Kálvin-téri vizgyógyintézet tulajdonosa „A gyer
mek testi nevelése".

December 12.-én este ViS órakor előadó : Szabó 
József ngy. képv. „A szakszervezeti mozgalom célja".

December 19.-én este */r8 órakor előadó: Ko- 
csán Károly szerkesztő. „A kereszténység mint szo
ciális tényező".

A karácsonyi hétben nem lesz előadás.
1925. január 2.-én, pénteken este '/& órakor 

előadó • Tobler János v. ngy. képviselő. „A szak- 
szervezeti fegyelem".

Az Otthon ügyünk.
Mint a múlt számunkban jeleztük, a népjóléti 

miniszter kilátásba helyezte, hogy az Otthon céljaira 
helviséget bocsájt rendelkezésünkre, melynek átala
kítási költségeit a szövetségünk vállalta magára. 
Szövetségünk vezetősége ez ügyben ismételten eljárt 
a népjóléti minisztériumban báró Petricsevich Horváth 
Emil államtitkárnál, ki a szóbanforgó helyiségek re
ferense, és hivatkozva a miniszter urnák a küldött- 
ségün uiek tett Ígéretére, kérte ügyünk támogatását. 
Az államtitkár ur válaszában oda nyilatkozott, hogy 
a fővárostól már át kellett volna venni a mi általunk 
jelzett helyiségeket, azonban a főváros még késle
kedik az átadással. A mennyiben tudomásunkra jut 
annak átvétele, keressük fel őt és amennyiben a 
miniszter megígérte, ét fogja a helyiségeket adni.

Értesülésünk szerint e kérdésben a főváros 
november havában dönt és nincs kizárva annak 
lehetősége, hogy mire e sorokat szövetségünk tagjai 
olvassák, Otthon-ügyünk ezen része már meg
oldásra is talált. Ha ez megtörténik, úgy a másik 
része vár megoldásra, még pedig az anyagi, mely 
az átalakítással jár.

Bár e célra is bizonyos tőke rendelkezésünkre 
áll, ez azonban egy kis részét képezi azon tőkének, 
mely az átalakítási költségekkel jár. Itt már — mint 
jeleztük — tagjaink áldozatkészségére is apellálunk, 
melyet mindenkor tapasztaltunk és mely módot fog 
nyújtani, hogy tavasszal már saját Otthonunkban 
tudunk mintegy 40—50 testvérünknek hajlékot biz
tosítani.

Részletekbe bocsátkozni még ezidőszerint ko
rainak tartom, azonban a szövetség tagjai közül 
azokat, akik Otthon Egyesületünkbe még nem irat
koztak be, ismételten felhívom, hogy mielőbb irat
kozzanak be.

Az Otthon Egyesület 50.000 koronás alapitó tagságát Ba- 
racsi Mihály fizette be. Adományok a következőktől érkeztek be: 
Görög Ferenc. Bakó Teréz 200.000, Nyókó Ferenc 25.000, Ká- 
szonyi Ferencné, özv. Szalai Ferencné 15.000, Girbován Ferencné 
10.000 és Molecz Ilonka 8.000 koronát. Az adományokért ezúton 
mondunk köszönetét.

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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A mi sajtónk.
Ötödik évébe lép a mi kis szaklapunk 1925. 

január 1-én. A mai leromlott gazdasági viszonyok 
között szaklapot fenntartani, azt csak azok tudják 
megítélni, akik közvetlen vele élnek Lapunk leküz
dötte azokat a nehézségeket, melyeket sok hozzá 
hasonló lap nem volt képes.

Hogy mit jelent a szaklap a szervezeti életben, 
azt mindenki, aki szervezeti életet már élt, tudja. 
Fegyvertársunk volt minden viszontagságainkban. 
Gazdasági harcainkban együtt volt velünk. Pana
szainkat, sérelmeinket minden esetben hasábjain 
szóvá tette és minden nagyzás nélkül mondhatjuk, 
hogy nagyon sok esetben köszönhetjük, hogy egyes 
kórházakban, vizgyógyintézetek, fürdők stb. helyeken, 
több megértéssel és több tisztelettel bánnak az egész
ségügyi alkalmazottakkal, mint ezideig. Nevelt, ok
tatott bennünket, hogy becsületére válhassunk a 
közegészségügyünknek. Lapunk összeforrt a szerve
zeti életünkkel.

Szövetségünk vezetősége, áthatva a lapnak 
nagyfontosságü szerepétől — ennek intenzivebbé 
tétele céljából — f. évi október havi választmányi 
ülésén határozatilag kimondotta, hogy 1925. január 
havában sajtóhónapot rendez. Január hava a mi 
szaklapunké. Mindenki tegye magéra kötelezővé 
bármily csekély adománnyal, annak megerősítéséhez 
hozzájárulni, valamint másokat is e cselekedetre 
serkenteni. Legyen jelszavunk: „a mi szaklapunk 
a mi várunk".

A magyar fürdőink hanyatlása.
Lapunkban már megemlékeztünk, hogy több 

ankétot tartottak, melynek célja az volt, miként le
hetne gátat vetni a magyar fürdőinknél jelentkező 
hanyatlásnak. F. évi november 16.-án is e tárgyban 
hivatott össze egy ankét a Gellért-szálló nagy dísz
termében, amelyen a kormány képviselőin kívül 
megjelentek a Balaton-melléki érdekeltségek és nagy
hírű orvosprofesszorok.

Az előadók rámutattak többek között arra, 
hogy a magas adózások és a Máv. elzárkózása a 
kedvezményes vasúti jegyek kiszolgáltatásánál okai 
annak, hogy oly magas fürdőárak vannak, hogy a 
külföldi fürdőhelyek látogatása lényegesen olcsóbb, 
mint a hazai fürdőink.

A panaszok, bajok felsorakoztatása után bizott
ságot választottak, melynek feladata lesz a fürdők 
fellendítésének propagandáját intézni. Mindezen in
tézkedések igen üdvösek, azonban még egy igen 
fontos és a fürdő életébe vágó kérdést is kell ren
dezni, mely szoros kiegészítője a fürdőink jó hírne
vének. Ez a kérdés a fürdő személyzetének képe
sítése.

Lehetetlen állapot az, hogy pl. egy újonnan 
nyitandó fürdőbe egy teljesen szakavatatlan egyént 
állítsanak be, mert ilymódon a fürdő jó hírneve 
sínyli azt meg. Azért a magunk részéről igen fon
tosnak tartjuk, hogy az általunk oly régen hangoz
tatott képesítés ügyét mielőbb tető alá kell hozni. 
Jó munkaerő, képesített személyzet egy fürdőnél 
már is félsikert jelent.

Mi készül a Szent Rókus- 
kórházban.

Nem első esetben kísérletezik a főváros tanácsa 
oly irányban, hogy a főváros közkórhézaiban a vi
lági ápolónőket rendi ápolónőkkel cserélje fel. E tö
rekvését azzal indokolja meg, hogy a világi ápoló
nők egy része nem egészen megbízható. Szövetsé
günk ily esetben mindenkor rámutatott a bajok kut- 
forrására és sürgette a főváros tanácsát oly intéz
kedések megtételére, melyek megszüntetői a bajok
nak. Sajnos, a pénzügyi viszonyokra hivatkozva, nem 
történt semmi.

Most ismét értesülünk arról, hogy a Rókus- 
kórházba rendi ápolónők jönnek. Szövetségünk a 
nyert felvilágosítás alapján felkereste a főváros, X. 
közegészségügyi ügyosztályának tanácsnokát. Édes 
Endre urat és kérdést intézett hozzá ez ügyben, 
melyre ezt a választ kapia : „A hir annyiból felel 
meg a valóságnak, hogy tényleg 8—10 apáca jön 
a Szent Rókus-kórházba, akiket azon helyekre osz
tanak be, ahol értékesebb anyagok kezelése és 
felügyelete vált szükségessé és ahol ily állások meg
üresedtek. Elbocsájtások azonban nem lesznek. Erre 
vonatkozólag a kórház igazgatóságától kötelező Ígé
retet kaptam".

Lapunk zárta miatt érdemileg ez ügyet nem 
boncolgathatjuk, azonban jövő számunkban vissza
térünk e kérdésre, árukor módunkban lesz részle
tesebben tárgyalni az indító okokat.

Képesítésünk ügye.
(Folytatás).

Ami mér most a Nagyméltóságod által az ápoló
képzés ügyében felhívott közkórházak jelentéseit 
illeti, a lényeges tételek összegezése következő ered
ményt mutatja.

A felhívott 23 közkórház közül ápolóképzésre 
nem vállalkozik 5, (nevezetesen a marosvásárhelyi, 
balassagyarmati, mármarosszigeti, nagyszebeni és a 
segesvári közkórház) a fennmaradó 18, illetőleg a 
pozsonyi állami közkórház elvonása után most már 
csak 17 közkórház közül 8 vállalkozik az ápoló
képzésre oly módon, hogy a bejáró ápolónövendé
ken kívül olyanok felvételére is kész, akiknek benn
lakást és élelmezést is nyújt, 5 kórház pedig csak 
bennlakás és élelmezéssel hajlandó növendékeket 
felvenni, mig 4 közkórház viszont csak bejárók fel
vételére nyilatkozik késznek.

Csatlakozva a magyar sebésztársaság vélemé
nyéhez, a bejáró növendékek képzése nem mutat
kozik célirányosnak, márcsak azért sem, mert a 
kötelező bennlakás hiánya a feltétlenül szükséges 
fegyelem rovására menne és ezért az erre vonat
kozó adatok a jelentésekből eliminálandók volnának, 
vagyis csak a 139 bennlakó ápolónövendék kép
zése jönne tekintetbt.

A tanítás költsége tekintetében megjegyezzük, 
hogy kívánatos volna a képzésben résztvevő kór
házak mindegyikénél az előadó orvosi személyzet 
díjazásét egyformán megállapítani, mely díjazásra 
nézve kórházanként és tanfolyamonként az elméleti 
oktatásért 400 koronát javasolunk, az egyes kórház- 
igazgatókra bízván az összeg mikénti elosztását, 
mihez képest a költség 17 kórháznál 6800 koronát 
tenne ki.

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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Ezen összeghez, véleményünk szerint, hozzá 
kell adni még kórházankint 200 koronát taneszközök 
(falitáblák stb.) beszerzésére, ami 3400 koronára 
menne s végül számításba kell venni egy, ezennel 
javasolt, rövid, könnyen érthető és olcsó tankönyv 
megírásának költségét, mintegy 400 korona összeg
ben, úgy, hogy a tanítás összes költsége az első 
évben 10600 korona, a további években pedig, mi
után a taneszközök és tankönyv megírásának költ
sége elesik, évi 6800 korona.

Ami a tanfolyamot illeti, úgy kiindulva abból a 
feltevésből, hogy Nagyméltóságod azon okból mél- 
tóztatott az említett jegyzékben felsorolt közkórhá
zakat kijelölni, mert bennük minden szükséges elő
feltétel megvan arra, hogy ott ápolók képesitessenek, 
tisztelettel javasoljuk, az ápolóképzéssel ugyanezen 
18 közkórházat, illetőleg miután a pozsonyi állami 
kórház a legutóbbi időben elvonatott, 17 közkórházat 
megbízni olyképen, hogy ezen közkórhézak közül 
azok. amelyek bennlakó ápolónövendékeket be nem 
fogadhatnak, saját jelenlegi ápolószemélyzetüket von
ják be a tanfolyamba, az arra rá nem termetteket 
már eleve kiselejtezve és újakkal pótolva és hogy 
úgy ezen kórházak, valamint azok, melyek bennlakó 
növendékek képzésére is vállalkoztak, a legszigorúbb 
figyelmet fordítsák elsősorban arra, hogy a tanfo
lyamokban résztvevők előélete teljesen kifogástalan 
legyen.

(Folytatjuk.)

H Í R E K .
Mi a helyzet a kerületi pénztárban. Mint a múlt szá

munkban megírtuk, a szövetségünk vezetősége eljárt a pénztár 
igazgatóságánál az ápolószemélyzet fizetésrendezése ügyében. 
Az igazgatóság részéről Ígéretet kaptunk, hogy valami fizetés- 
javítást fognak az alkalmazottaknak adni. Azonban ezideig ez 
nem történt meg és a vezetőség ismét eljárt ez ügyben. Ez 
alkalommal azonban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a tett 
ígéretet sem válthatják be, mert erre nincs módjuk. Dr. Friedrich 
tanár úr Öméltóságánál is járt a vezetőség, aki azt a kijelentést 
tette, hogy az orvosi hivatalnál javasolni fogja egy bizonyos 
összeg kiutalásét az ápoló és fürdősszemélyzet részére,1 amelyet 
megszavazás eseten karácsony előtt utalnának ki. A fizetésren
dezés ilyen módon való elintézésével szövetségünk vezetősége 
nincs megelégedve és megteszi a további lépéseket.

Minden betegápoló és ápolónő figyelmébe! A beteg- 
ápolók és ápolónők országos egyesülete, mely már több mint 
22 év óta fennáll, mindenkor a legnagyobb elismerést és bizal
mat érdemelte ki a megánbetegeknél és szanatóriumokba el
helyezett ápolói és ápolónői szaktudósa és lelkiismeretes ápolása 
révén. E jó hírnév és bizalom további megőrzése céljából az 
egyesület igazgatósága f. évi november 12.-én megtartott igaz
gatósági ülésén oly irányú határozatot hozott, hogy az első és 
második osztályba — a kérelmezők közül — csak azokat 
helyezi ót, akik legalább is két évi kórházi gyakorlattal bírnak 
és betegópoló tanfolyam hallgatását képesítő okmánnyal iga
zolják. Az igazgatóság ezen határozatát úgy a közegészségügy, 
valamint a saját érdekeink megóvása érdekében tartotta fontos
nak és hisszük, hogy ez minden komoly ápoló és ápolónő 
tagtársunk osztatlan rokonszenvével találkozik.

Az asztaltársaság tagjaihoz. Az év végének közeledtével 
elérkezünk azon időponthoz, amidőn az asztaltársaság a befe
jezéséhez közeledik. Az utolsó befizetési nap december 11.-én 
lesz, amidőn az ötvenedik hetet fizetjük be. Az utána következő 
héten december 20.-án (pénteken) este 7—8 óra között pedig

a kifizetést ejtjük meg, Még csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
ki kölcsönt vett fel, az a tartozást legkésőbb dec. 11.-ig fizesse 
be. A kifizetés napján, a kik a jövőben tagjai akarnak lenni 
az asztaltársaságnak, jelentkezhetnek.

Kongresszus. A szakszervezetek központja, melynek 
kötelékébe a mi szövetségünk is tartozik, f. évi december 7.-én 
és 8.-án kongresszust tart a régi képviselőházban Vili., Fhg. 
Sóndor-u. Mindazon tag, aki a kongresszuson részt kíván venni, 
ezt a szövetségünk titkárságánál f. évi dec. 4.-ig jelentse be 
mert csakis jegyek felmutatása mellett nyerhetnek arra bebo. 
csájtást

Fürdősök figyelmébe! A Magyarországi Fürdőalkalma
zottak Orsz. Szakegyesülete ezúton hívja fel a t. Tagtársait és 
Tagtársnőit, hogy rendes heti összejöveteleit minden csütörtökön 
este V27—8 óráig tartja meg a szövetség helyiségében VIII., 
Dohóny-u. 74. I. em. 16. sz. a. Uj tagfelvételek ugyanazon idő
ben eszközöltetnek.

Naptár. Mindazok, akik még ezideig az 1925. évre szóló 
keresztényszocialista naptárt nem szerezték be és arra igényt 
tartanak, a szövetségünk titkárságánál 14.000 K.-ért beszerez
hetik azt. A naptárt Szabó József ngy. képviselő és Koródi- 
Katona János v. ngy. képviselő szerkesztette. Sok érdekes és 
hasznos tudnivalóval gyarapodunk annak átolvasása utón. 
Minden tagtórsunk szerezze be.

Üléseink. A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők 
Országos Egyesülete f. évi november l2.-en rendes igazgatósági 
ülést tartott, melyet Balázs Flóra alelnők vezetett. Az ülés be
vezetése utón Próíusz Etelka titkárnő — a jegyző elfoglaltsága 
miatt — felolvasta a jegyzőkönyvet. Válfy Ferenc a pénztári 
állományt ismertette. Szieben József főtitkár jelentést tett, hogy 
az óllósnélküliség megszüntetése ügyében. A napilapokban köz
leményt adott közre, valamint röpcédulákat nyomatott a veze
tőség. melyet a nagyközönség körében, gyógyszertárakban és 
egyéb üzletekben helyeztünk el. A jelentéseket az igazgatóság 
tudomásul vette. Az indítványok keretében Bell Vilma az egye
sület régi jó hírnevének megóvása érdekében javaslatot terjesz
teti be, mit az igazgatóság magáévá tett. A javaslatot lapunk 
más helyén közöljük. Szieben Józse't főtitkár javasolja, hogy az 
egyesületben az egészségüggyel szorosan kapcsolatos jelvényen 
kívül egyéb jelvények nem viselhetők, amit az igazgatóság 
elfogad. Balázs Flóra alelnök javasolja, hogy az igazgatóság 
azon régebbi határozatát, melyben a szegényebb sorsú köztiszt
viselők részére előnyös feltételek mellett bocsájt ápolót, vagy 
ápolónőt rendelkezésre, újítsa meg és e határozatáról értesítse 
a KANSz. és az Orvos Egyesületeket, kérve azok pártolását. 
A javaslat elfogadtatott. A beérkezett kérelmek tárgyalásánál 
Imre Jánosné I. osztályba és Richter Tea II. osztályba való 
áthelyezésének kérelmét az esetben teljesítheti, ha lapunk más 
helyén hozott követelményeknek eleget tettek. Báthory Margit 
kérelmének az igazgatóság helyt adott. Rozenberg Sománé sz. 
Vida Erzsébet kérelmét az igazgatóság a közgyűlés elé utalta. 
Az uj tagok neveinek felolvasása utón több tárgy nem volt 
s az elnök az ülést bezárta. — Szövetségünk f, évi november 
13.-án tartott rendes havi választmányi ülést, amelyen dr. Krizs 
Árpád elnökölt. A megnyitó utón Válfy Ferenc a jegyzőkönyvet 
olvasta fel, Szele József pedig a pénztári jelentést tette meg. 
Mindkettőt a választmány tudomásul vette. Szieben József főtitká*- 
a munkanélküliség érdekében tett intézkedésekről számolt be. 
Jelentést tett a VIII. kerületi kér. szoc. pártszervezet megkeresése 
tárgyában és egyéb ügyekről. Nagy Pál és Somogyi Anna a 
központi vezérlőbizottsógon az országos kongresszus tárgyában 
hozott hatórozatórozatóról tettek jelentést. A választmány a 
jelentéseket tudomásul vette és a kongresszusra a kiküldötteket 
megválasztotta. Egyéb apróbb ügyek letórgyalósa utón elnök 
az ülést bezárta.

Több fürdő-bérlet kerestetik.
Valamint egy vidéki fürdő bérbe vehető. Érdeklő
dők felvilágosítást nyerhetnek szövetségünk hivatalos 
helyiségében, Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. 

em. 16. a titkárságnál.
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