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Szövetségünk minden egyes tagiának leikébe 
mélyen vésődött Krizs Árpád dr. személye. 
Alig van egészségügyi alkalmazott, aki őt ne is
merné. Krizs Árpád dr., aki szövetségünknek 
hosszú éveken át elnöke volt és most is mint ügy
vezető elnök áll annak élén, hosszú évek mun
kásságával bizonyította be, hogy a keresztény és 
szociális igazságokat nem csak hirdetni van hi
vatva az ember, hanem azt a gyakorlatba is át 
kell vinni. A szociális igazságok embere Ö, aki 
olt állt és all ma is a dolgozó kisemberek mellett.

A múltban úgy, mint a jelenben is bátor szó
szólója volt az igazságnak. Minden esetben ott 
találhattuk és találjuk ma is, ahol a becsületes 
munkáért, a több kenyérért kellett szót emelni.

Krizs Árpád dr., 
szövetségünk ügyv. elnöke, 

aki a Rókusi egyházközség plébánosává vólaszlaloll.

Különösen az egészségügyiek — a mi — érde- 
' keinkben emelte fel számtalan esetben a szavát.

Hogy a székesfőváros közkórházaiban ma mar az 
évek előtti viszonyokkal szemben lényegesen javul
tak az állapotok, ugyancsak nagy része van benne.

örömmel emlékezünk meg e szociális és 
emberbnráti ténykedése mellett arról, hogy f. évi 
junius havában a főváros törvényhatósága által 
a Rókusi egyházközség plébános választása alkal
mával Krizs Árpád dr. személyére esett a válasz
tás, melynek alapján az Ő személyével töltetett 
az. be. Mi, akik az Ö szociális és emberbaráti 
tevékenységét éveken át élvezhettük, hálával gon
dolunk mindazokra a törvényhatósági bizottsági 
tagokra, akik szavazatukkal Öt megtisztelték és 
ezáltal lehetővé tették, hogy a Rókusi egyház
község plébánosi tisztségét elnyerhesse. Úgy érez
zük, hogy az uj egyházközségében, mely talán 
nagyobb teret és lehetőséget nyújt az eddig ki
fejtett szociális munkásságának a kibővítésére, 
egyházközségének pártfogásra szoruló hívei akkor 
fogják megismerni nemes lelkét, ha már köztük
fog élni.

Amidőn megválasztása feletti örömünknek 
ezúton is kifejezést adunk, kérjük a mindenható 
Istent, tartsa meg őt nagyon soká jó erőben és 
egészségben, hogy munkásságával úgy egyházának, 
mint szenvedő embertársainak javára szolgálhasson. 
Mi egészségügyi alkalmazottak pedig kérjük, hogy 
panaszainkat és sérelmeinket ugyanazzal a szere
tettel és megértéssel kezelje, mint azt eddig is tette.

Megértés és összetartásban az erő.
Az elmúlt számunkban már megemlékeztünk 

arról, hogy a Fürdősök Egyesülete mozgalmat 
indított a székházuk megszerzésére. Erőpróbája 
ez a fürdősöknek. E mozgalom van hivatva tanú
ságot tenni arról, hogy a fürdőmunkásságban 
mennyi a megértés és az összetartásban rejlő erő. 
Mennyire kiforrott a lelki harmóniája a szervezeti 
életre. Tud-e a köznapi élet szürkeségéből a 
szervezeti élet magasságára felemelkedni.

ludja-e kellően mérlegelni, mit jelent egy 
székház megszerzésével alátámasztani a szakmai 
szervezetét. Eta élni, fejlődni akarunk, ha ki akar- 
luk a fájó sebeket a fürdős szakma testéből irtani, 
úgy első és fő kötelessége minden fürdősnek, 
nemre való tekintet nélkül, hogy jól alá bástyázott 
szervezet legyen. A szaktudásunk fejlesztése, a 
jobb gazdasági viszonyok biztosítása és azok 
megtartása akkor van biztosítva, ha van egy 
gazdaságilag jól kiépített szervezetünk.



2 EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 1928. julius

Nem jól gondolkoznak azok a fürdősök. akik 
abban a hiszeinben élnek, hogy nekik van biztos 
állásuk és igy a szervezeti életre nincs szükségük. 
Az életben nincs biztos. Történtek már csodák is. 
Ahhoz pedig nem is kell csodának történni, hogy 
a legbiztosabbnak tartott állásból is valaki kiessen. 
És nem egy ilyen esettel találkoztunk már, amikor 
olyan valaki fordult a szakegyesület támogatásáért 
hozzánk, aki egyébként mindenkor semmibe vette 
azt, sőt úgy nyilatkozott, hogy az ő ágya, míg él, 
jól meg van alapozva. Találkoztunk és ma is talál
kozunk olyanokkal, akik azt mondják, hogy nekik 
van egy kis viskójuk, őnekik nincs lakásra szük
ségük, hát minek az a székház? Ezeknek is csak 
azt mondhatjuk, hogy jöhet még elemi csapás, 
amely a mai jobblétük alapjait megingathatja.

Azonban ha minden fürdősnek egyenként is 
volna egy ugymondott „biztos" állása, vagy egy 
kis családi háza, — ami igen ideális és ami, a mi 
gazdasági programmunk egyik sarkalatos pontját 
képezi — akkor is szükség van egy szakegyesületi 
székházra, mert mi kultur életet is élő emberek 
vagyunk, amit csak úgy élhetünk egészséges 
viszonyok mellett, ha egy erre minden igényeket 
kielégítő székházat tudunk magunknak biztosítani. 
Akik tehát a fent megállapított szemszögből birál- 
gatják a szakegyesületünk székház megszerzését 
célzó törekvését, vessék el a kicsinyes, szűk 
keretek között mozgó látókörüket, álljanak be az 
építés munkájába és segítsenek a nagyobb cél 
érdekében erejükhöz mérten azt mielőbb befejezni. 
A jelszó legyen : amit önmagadnak csinálsz, azt 
az összeség javára is csinálod — és megtbrdilva.

» V v 7 » » * 7  <

C sak  az é rt is!
Ezt a címet adtam egy pár hónappal ezelőtt 

egy cikkemnek, mely cikkben választ adtam vala
kinek, ki nem akarta elhinni, hogy bennünk van 
akarat és alkotó erő. Akkor azt írtam, hogy büszke 
vagyok arra a táborra amelyet képviselek, büszke 
a betegápolókra és ápolónőkre. Ma pedig oda 
szeretném kiáltani az egész világnak, hogy ime 
igazam volt, jóslatom beteljesült, s mi becsülettel 
összehordtuk filléreinket és biztosítottuk magunknak 
az Otthoni, amely csak a miénk.

Engedjék meg, hogy örömmel Írhassam ezt 
és olyan igazán, mint a hogy történt, hogy ezt 
nem adományok, nem magas protektorok tették 
lehetővé, hanem az a szervezett erő, amely adatott 
nekünk és annak felismerése, hogy Isten után csak 
saját erőnkben bizhatunk, de az az erő mindennél 
értékesebb, mert arra tanított minket, akik az 
ügyek vezetésével vagyunk megbízva, hogy érde
mes küzdeni azért a táborért, amely semmiből 
rövid pár hónap alatt 5—10 pengőnkint több mint 
55.000 pengőt fizetett ki és ezzel megvásárolta az 
Otthonát. Nem kell ma már az öregeknek, elaggot
taknak arra gondolniok, hogy mi lesz velük, ha 
nem tudnak dolgozni, mert ez az Otthon azért van, 
hogy nyugodl otthona legyen az elaggottaknak. 
Sokan vannak pedig, akik még nem hoztak áldo
zatot, ha ez a csoport is kivenné részét mint az 
első, akkor rövid időn belül meglenne a fürdő és 
kórház is valósítva, de én hiszem, hogy rövid 
idő múlva az is meglesz. Igaz, volt idő, midőn 
úgy látszott, hogy nem értenek meg minket, de

amikor a legnagyobb volt a kétségbeesés, volt 
nemes szív, aki segített és ezzel a segítéssel 
tettük lehetővé az Otthon megalapozását. Az utolsó 
részletnél a helyzet rosszabb volt, mert azt gon
doltuk, hogy már minden forrás kiapadt, de újra 
voltak megértő készséges lelkek, akik filléreiket 
felajánlva lehetővé tették az Otthon árának teljes 
lefizetését. Voltak olyanok az utolsó részletnél, akik 
még az ékszereiket is felajánlották, hogy az Otthon 
kifizetése lehetővé tétessék.

Dacára annak, hogy ezen lelkes és jóleső 
felajánlást igénybe venni eddig nem kellett, mégis 
szívből jövő hálával és jóleső érzéssel itt nyilvá
nosan mondok köszönetét mindazoknak, akik ily 
bizalommal, bennünk való hittel adták volna féltve 
őrzött kincsüket is. Ezek a jó és megértő, ezek 
a támogató lelkek adtak erőt, hogy kitartottunk a 
munkában, hogy tudtunk dolgozni és tudtuk azt 
is, hogy ezek a megértő lelkek semmi körülmények 
között minket cserben nem hagynak.

Drága jó munkatársaim, fizesse meg a jó 
Isten, hogy siettetek segíteni. Herczeg Anlalné az 
első téglánál a legrosszabb helyzetben, a jó 
Lória, Tólhné, meg a többiek, ő általuk Papdyné, 
Radován, Virág, Tizedes, Görög és Nagyné kar
társak és kartársnők és mindazok,- akiket név- 
szerint talán nem ludnék helyszűke miatt meg
említeni. Válí'y pénztárosunkról nem is beszélve, 
mert ő velünk aggódott és velünk számolt.

Nem mehetek el azon kedves eset mellett 
sem szó nélkül, hogy mily bizalommal tette a jó 
Vér Júlia kartársnő a kezembe minden Írás nélkül 
az ő 800 pengőjét, aki pedig engem talán sohasem 
látott. Ha tudta volna, hogy mikor az összeget 
bizalommal a kezembe tette, mi ment végbe a 
lelkemben és én Ígérem és fogadom, hogy amit 
akkor vele beszéltem Isten segítségével meg fog
juk valósítani és az öregekről és munkaképtele
nekről gondoskodni fogunk.

Köszönet illeti még Türdős testvéreinket is, 
akik mellénk áltak és segítségünkre voltak. És igy 
folytathatnám végig, de nem célom, hogy minden 
nevet felemlítsek. Akik adtak kötelességet telje
sítettek és jogokat nyertek a jövőre, de azután 
ne fájjon azoknak, kiknek tudjuk, hogy van és 
nem adtak, hogy a többieknek előnyt biztosítunk. 
De még a munka nincs befejezve, még segíthetnek 
és aki teheti segítsen építeni, alkotni, sokat tehet
nek a kórházbélyegek értékesítésével is, ne legyen 
tag, aki ezen szerény kis kórházbélyegeínket ne 
terjesztené.

Utoljára akartam hagyni azt a kedves hirt, 
amivel szeretett és tisztelt elnök urunk, dr. Rajnai 
Béla ur meglepett bennünket. Ugyanis 250 pengőt 
mint első alapítványt tett le az elaggott ápolónők 
részére, amit a vezetőség a legnagyobb megillető- 
déssel és jóleső érzéssel köszön meg.Vivat seguens I 
Éljenek a nemes példa követői 1

Azt hiszem ezek után minden tag tudja és 
megérti, hogy miért kell még mindig dolgoznunk 
és ha akarjuk közösen Isten segítségével megvaló
síthatjuk munkánk célját, csak azért is . . .

Balázs Flóra, alelnök.

Minden tagtárs és tagtársnő erkölcsi köte
lessége legalább egy-két havonként egy kórház- 
alap bélyeget megvenni. Kapható a megbizot- 
tainknál és a titkárságnál.



1928. julius EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 3

A Magyarországi Betegápolók és  Ápoló
nők O rszágos Egyesületének

ismertetése.
(Folytatás.)

Tavaly az egyesületnek 1450 működő rendes 
tagja volt, ezek közül 60 férfiápoló, a fürdösökkel 
együtt, akik külön szakegyesületben is tömörültek 
270 férfi tag volt. 1928. március hó 25-én a taglét
szám 892-re csökkent (350 fürdősön és fürdősnőn 
kívül). 1927. évben 9 ápolónő elhalt 1 — szolgálati ha
nyagsága miatt -  kizáratott. Alapitó tagjaink száma 
16. Irodánk kimutatása szerint 1927. március hótól 
1928. március haváig közvetítettünk magánbeteghez 
841 esetben, szanatóriumokba 176 esetben, kór
házba 190 esetben.

Tagsági dij havonkint 1 pengő (54 fillér pót- 
dij), a felvételi dij 1 pengő. Temetkezési és önse
gélyző alap tagsági dija havonként 44 fillér. 
Az egyesület hivatalos havi értesítője az orvos
elnök szerkesztésében immár Vili. évfolyamában 
megjelenő „Égészségiügyi Alkalmazónak Lapja", 
amit tagjaink tagsági dijuk fejében megkapnak. 
Szerény könyvtárunk 600 könyvét 1927/8. évében 
400 esetben vették a tagok igénybe. A tagokat 
a fent jelzett havonkint fizetendő igen mérsékelt 
díjon és temetkezési járulékon kívül egyéb fizetési 
kötelezettség nem terheli.

A női tagok betegük mellett világoskék mos
ható egyenruhájukban fehér vászonköténnyel és fe
hér fejkendőcskével, a férfi ápolók hosszú fehér 
vászonkabátban kötelesek megjelenni és mind
annyian arcképes szolgálati könyvecskével vannak 
ellátva, amelyet úgy a betegük kezelő orvosával, 
mint az egyesületi titkárral minden egyes állás
változtatás esetében láttamoztatni tartoznak.

Országos egyesületünk okleveles betegápolói 
és ápolónői természetesen magánbetegek ápolására 
is vállalkoznak, amidőn — a világháború előtti 
időben 4 — 6 korona napidijat, ragályozó beteg 
mellett 8—10 koronát kaptak, hosszabb időre 
megegyezés szerint. Szanatóriumok becsületesen 
elvégzett, sokszor igen terhes szolgálatukért ugyan
ebben az időben 2 korona (jelenleg 5 -6  pengő) 
napidijat fizettek, kórházak -  ahol pedig tudvalévőén 
legterhesebb és legkimeritőbb a szolgálat —havonta 
15—20 békebeli koronát (jelenleg 32-48 pengőt) 
fizetnek természetesen a teljes — azonban a 
betegápoló apácákénál, diakonisszákénál, de sőt 
a legújabb „hivatalos" kiképzésű betegápoló kis
asszonyoknál is sokkalta silányabb ellátáson kívül. 
Ami természetesen éppen nem alkalmas arra, 
hogy az önérzetüket és becsvágyukat emelje.

Az egyesület 1927. évi bevétele 10754 pengő 
volt, kiadása 8704 pengő.

A Vili. kér. Dobozi-utca 45. sz. ház
vételára........................................  92.000.— pengő
erre kölcsönből

befolyt . . . 36.121.78 pengő 
35 év alatt tör-

leszthető
amortizációs
kölcsön . . 43.000.— pengő 81.171.78 pengő 

pénztári marad
vány a házra
befizetve . . 2.050.— pengő

még fennálló
tartozás
tehát . . . 10.829.— pengő.

amit részben még a tagok részéről felajánlandó 
kölcsönből, részben a népjóléti miniszter ur ő 
nagyméltósága megígért kölcsön segélyéből remél 
törleszteni.

Jelenlegi orvos-elnökünk hazai betegápoló
képzés ügyünk terén immár két évtizeden át tevé
kenyen munkálkodik. (L. Révai Nagy Lexikonja 
Hl. kötetében megirt „Belegápolók" cimü cikkét, a 
Magyar Sebészlársaság V. naggyülése keretében 
tartott értekezleten a magyar betegápoló-képzés 
országos rendezése tárgyában elmondott előadását, 
u. e. tárgyban 1913. nov. hó 21-én és 1920. decem
ber hó 31-én a magyar kir. kormányhoz felterjesztett 
és négy szakminisztériumhoz beadott terjedelmes 
memorandumait stb. stb., a „Közegészségügyi Ér
tesítő" cimü. Hollós Gábor dr szfőv. tiszti orvos szer
kesztésében megjelenő ismeretterjesztő havi folyó
iratban Rajnai Béla dr. „A betegápolásról" irt 
cikksorozatának f. hóban már 16. közleménye jelent 
meg, amit a közeli jövőbentankönyv alakjában készül 
a betegápolásügy iránt érdeklődő közönség nép
szerű oktatására kiadni.

Orvos-elnökünk működése folyamán meg
szerkesztette egyesületünk belső szervezeti rend
tartási és fegyelmi szabályait: már működése 
elején célul tűzte ki először is a hazai világi 
betegápolói kar seregszemléjének megtartása után 
a selejtezést, majd pedig a megmaradtak és 
szigorú megválogatás után időközben felvett és 
gondosan kiképzett uj tagok nevelését, fegyelme
zését, oktatását, másodsorban pedig a megélhetésük 
biztosítását, ellátásuknak a reánk nehezedett ten
gernyi veszedelmek — világháború, forradalmak 
stb. — okozta drágasággal párvonalasan a díja
zásuknak fokozatosan és méltányosan emelkedő 
megállapítását egyengetni, valamint a gomba
módra elterjedt cselédszerző zugirodák, intézeti 
(szanatóriumi) portások, „betegápoló egyletecskék" 
stb. nyerészkedésének, amelyek sajnos számos 
kórházunk és szanatóriumunk egy részének — két 
oldalról is kizsarolt bőséges jutalék fejében — 
tanulatlan facér cselédeket betegápolókul (!) köz
vetítenek, a megfékezését; végül pedig a beteg
ápolóképzés ügyének országos rendezését, vagyis 
ami ennek a kérdésnek a gerince; a betegápolói 
pályának állami ellenőrzés alatt álló képesiléshez 
kötéséi élőszóval, Írásban, számos emlékiratai és 
sajtó utján is szorgalmazni.

Egyik fentidézett tanulmánya végén élete 
munkáját a következő óhajtás alakjában összegezi; 
„Kívánatos volna, hogy e magasabbfoku élelmes
séget, tekintélyes elméleti és gyakorlati ismeretet 
és kifogástalan rátermettséget feltételező egész
ségügyi személyzet sorsának javítását, illetményeinek 
tarifaszerü biztosításával és az aggkor elérése, 
avagy nyomorékság, rokkantság esetén anyagi 
támogatás megszervezésével, akár a társadalom 
(hagyományozás, adakozás utján), melynek utóvégre 
is minden tagja — miként derék mentőinkre — 
úgy a betegápolókra is minden pillanatban rászo
rulhat, akár az állam a fentebb vázolt szabadabb 
szellemben hathatósan előmozdítsa".

A Magyarországi Belegápolók és Ápolónők 
Országos Égyesülele 10 hónapos betegápolói 
tanfolyamán előadott tanítási anyagnak kivonata:

Bevezető: (1. R. B. dr.-nak Révai Nagy Lexi
kona III. kötetében irt cikkelyét a betegápolókról.) 

a) Az emberi lesi szerkezete és működése.
Sejtek, szövetek, szervek. Test-tájak. Csontvázunk
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(részletesen). Bőr- és izomrendszer. Idegrendszer 
és érzékszervek. Szív és véredényrendszer. Lélekző 
szervek. Emésztő- és kiválasztási szervek.

b) Általános kór- és tünellan.
cl Betegszoba berendezése. Betegágy, beteg

szoba takarítása, tisztítása, szellőzése fűtése, vízzel 
való ellátása. Szék- és vizelet körüli teendők.

ó) Beteggel való elbánás. Fektetés ; felfekvés 
elkerülése ; a betegek fehérneművel való ellátása. 
Tisztaság megóvása, ágyazás. A beteg elhelyezése, 
szállítása. Fürdők elkészítése, alkalmazása, hő
mérőzése.

el Betegek táplálása. Néhány étel és ital 
elkészítéséről Tej és tojás. Toiásfehérjés és gyümöl
csös viz, mandolatej, kenyér- és rizsviz. Bor és sör. 
Bor-és husfagyalék (gelée). Husié, húsleves, egyéb 
levesek. Húsfélék. Főzelékfélék és párolt gyümölcs.

/7fle/eg-ész/e/és.Azorvosszakszerűértesitése; 
orvosi rendelkezések elintézése. Egyes betegségi 
tünetek megfigyelése, ezek jelentősége. Test- 
hőmérőzés Celsius, Reaumur és Fahrenheit szerint. 
Lázgörbék. Érverés és lélekzés megfigyelése, 
számlálása. Kiválasztások észlelése. Szék- és 
vizeletvizsgálat (utóbbinál: színe, szaga, mennyi
sége, vegyhatása, fajsulya, átlátszósága, genny-, 
fehérje-, cukortartalma), jelentéstétel az orvos 
számára szóval és írásban. Orvos rendeletéinek 
végrehajtása; külső és belső orvos-szerek: be- 
lélekzések és becsöppentések, Bőr alá fecskende- 
zések és ömlesztések. Bélbeöntések. Gyomormosás. 
Hólyagcsapolás. Bőringerek, bedörzsölések és 
másságé. Meleg és hideg álllandó alkalmazása.

(Folytatása következik.)

....... » T

Székház-bélyeg. A Fürdősök Egyesületének 
székház-bélyege elkészült. A bélyegek igen szép 
kivitelben készültek. Kéri a vezetőség, hogy a 
a szaktársak és szaktársnők emlék céljából és 
a székház ügyének mielőbbi megvalósulása 
érdekében váltsák azt meg.

Vegyes hírek.
Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 

f. évi juriius hó 21-én tartotta rendes havi választ
mányi ülését, amelyet Nagy Pál ügyv. elnök vezetett. 
A nagy számban megjelent választmányi tagokat 
az elnök üdvözölte, majd megállapítva a határozat- 
képességet az ülést megnyitotta. Önody János 
felolvasta a jegyzőkönyvet, mellyel kapcsolatban 
Pellák Sámuel szóvá teszi, hogy szaklapunk nem 
elég kimerítően és hűen közli le az ülés tárgy
sorozatát. Azon óhajának ad kifejezést, hogy a 
szaklapunk részletesebben foglalkozzon a fürdősök 
ügyeiveLA/agy Pál elnök válaszolva a felszólalásra, 
azon nézetének adóit kifejezést, hogy a szaklap 
e kívánságoknak csak úgy tud eleget tenni, ha a 
fürdősök is segítenek az. őket érdeklő anyag 
gyűjtésében. A jegyzőkönyvet a választmány tudo
másul vette. Gila Ferenc a pénztári állományról

számolt be, ami egyhangúlag vétetett tudomásul. 
Nagy Pál a pénzlári jelentéssel kapcsolatoson 
ismerteti a Betegápolók Egyesületének átiratát, 
amelyben kölcsönt kérnek. A maga részéről java
solja, hogy a kölcsönt, amennyiben ez a kölcsön 
több kamatot biztosit, mint a bank és a Beteg
ápolók Egyesületénél jó helyen van elhelyezve, 
járuljon a kölcsön összeg kiadásához. Pellák 
Sámuel ellenezte a kölcsönt, Bugyáki Ferenc 
azon nézetének adott kifejezést, hogy az egyesület 
vagyonát csak pénzintézetben lehet kamatoztatni. 
Szieben József főtitkár ismertette a fennálló hely
zetet, amely utón Kiss István, Moldován Miklós, 
Gila Ferenc és még többek hozzászólása utón 
a választmány a kölcsön megadása mellett döntött. 
Nagy Pál elnök bejelentette, hogy a választmány 
határozata értelmében a székház bélyegeket ki
nyomatta, azok készek és kérte, hogy a választ
mány tagjai vegyenek azokból magukhoz és a 
tagok között terjesszék azokat. Egyben jelenti, hogy 
a nyári szünet ellenére az idén elfér az előző 
évek szokásaitól és az egyesületi ügyek vezetését 
nem kívánja az alelnökié átruházni, mert olyan 
fontos ügyek vannak, amelyek szükségessé teszik, 
hogy azokat személyesen intézze. Választmányi 
ülést azonban csak az esetben tart az egyesület, 
ha az feltétlenül szükségessé válna. Egyes kisebb 
ügyek megbeszélése után, elnök az ülést bezárta.

Halálozás. Egyesületünk régi hű tagja Török 
Mária ápolónő, f. évi május hó 29-én 56 éves 
korában hirtelen elhunyt. Temetése f. évi junius hó 
3-án d. u. 4 órakor volt az uj köztemető halottas 
házából, amelyen az egyesületünk tagjai nagy 
számban vettek részt. Egyesületünk nevében Válfy 
Ferenc igazgatósági tag búcsúztatta el, valamint 
helyezte el koszorúnkat. Az elhunyt poraira áldás 
és béke 1

Állami munkaközvetítés. F. évi junius hó 
18-án délután 4 órakor a m. kir. állami munka
közvetítő hivatal igazgatója a kereskedelmi minisz
térium nagy tanácskozó termébe ankétra hívta 
egybe mindazon egyesületek vezetőit, akik köz
hasznú munkaközvetítéssel foglalkoznak. Az ankét 
célja az volt, hogy az állami munkaközvetítő 
hivatal és a közhasznú munkaközvetítők között az 
együttműködést megteremtsék, miáltal lehetővé 
tétetik, hogy a közvetítés terén pontos statisztika 
állittathassék össze. Az igazgató ismertette az 
állami munkaközvetítés lebonyolítását, majd ismer
tette, hogy a közhasznú munkaközvetítéssel foglal
kozó egyesületek, milyen büntetés alá esnek az 
uj törvény ‘értelmében, ha a közvetítésükről szóló 
havi statisztikát az állami munkaközvetítő hivatal
hoz elmulasztanák beszolgáltatni. Az ismertetést 
vita követte, amelyen több egyesület kiküldötte 
vett részt. Szövetségünket az ankéten Szieben 
József főtitkár képviselte.

Vizsga. Betegápolási tanfolyamunk évzáró 
vizsgája lapunk zártakor folyt le. A vizsga le
folyását részleteiben lapunk következő számában 
fogjuk leközölni.

Lapunk helyszűke miatt több közleményünket 
csak a jövő számunkban adhatjuk közre.
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