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B ek öszön tő .
Az egézségügyi alkalmazottak — a hazánkat ért 

többszörös súlyos megpróbáltatások után országos 
egyesületünk talpraállítását és áldásos működé
sét ezzel is biztosítani óhajtván — elhatározták, 
hogy szaklapot indítanak, amelynek első be
mutatkozása alkalmával ime szeretettel köszöntjük 
olvasóinkat.

Ha.zánk egészségügye — minő szomorú tény ez 
— még a nagy háború előtt is valósággal mostoha 
gyermeke volt a magyar állami kormányzatnak és 
társadalomnak egyaránt. Úton útfélen hangoztattuk 
ugyan, hogy ^legnagyobb kincs az egészség*, de 
legtöbb esetben ennek csak a hangoztatása .mellett 
maradtunk, hiszen még annyira se méltatták álla
munk irányító tényezői az egészségügyet, hogy 
ennek gondozására külön minisztérium felállítását 
szükségesnek tartották volna. így érthető, hogy ez 
csuk úgy tengődhetett nálunk mint valami penész- 
vi’rág, hiszen a gondozói a belügyminisztérium 
e<jyik osztályának szűkös helyiségeiben jobb meg
győződésük ellenőre is jóformán csak az aktá- 
k at porozgathatták. ..

Világháborúnak, forradalmaknak, rémuralomnak, 
Ellenséges megszállásnak kellett bekövetkeznie, hogy 

■e valahára a saját kárunkon megtanultuk az 
cégügynek és egyik legfontosabb ágának: a

.. e szségü gyn ok  n agy  — m ondhatnánk m inden
nél fontosabb — jelentőségét.

O rvosi ren d ü n k  legelőkelőbb  testü letéiben  n agy  
fon tosságáh oz k ép est im e elkerülhetetlenül szü k sé
gesn ek  m on d ották  ki a k özegészségü gy i m inisztérium  
felállítását és a legkom olyabban hangoztatták  — 
kérem ne m osolyogjunk  ezen — h o g y  ennek a 
vezetéséve l fö ltétlen ü l orvost, tehát hozzáértő szak
embert kell m eg b ízn i. . .

Most hát lega láb b  a rem énységünk m eg van  ahhoz, 
h o g y  a k özegészségü gyü n k n ek  előbb-utőbb hivatott, 
fü ggetlen  és  csak  a nem zetgyű lésn ek  fe le lőséggel

tartozó gondozója lesz, ezzel pedig az ország egész
ségügyét a magyar társadalom is az eddiginél sok
kal melegebben fogja méltányolni ős felkarolni.

Egészségügyi alkalmazottainknak legrégibb, mond
hatnánk anyaegyesülete a Magyarországi Be. 
tegápolók és Ápolónők Országos Egyesülete immár 
közel busz esztendeje gyűjti zászlaja köré azokat a 
munkatársakat, akik szigorú kiválasztás után jelét ad
ták megbízhatóságuknak. Az ő kiképzésükkel, anyagi 
és társadalmi helyzetük javítása-és biztosításával, mun
kájuk közvetítésével, betegségük idején való anyagi se
gítésével és elhalálozásuk esetén tisztességes eltemet
tetésükről gondoskodik szövetségünk. Sőt országos 
egyesületünklaz elmúlt hat esztendő viharainak dacára 
ujult erővel talpra állott és az eddiginél is biztatóbb 
fejlődésnek indult. A komműn bukása után a Magyar- 
országi Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesü
lete a régi alapszabályuk és autonóm joguk fentar- 
tása mellett csatlakozott a Keresztényszocialista 
Egészségügyi Alkalmazottak Országos Szövetségéhez, 
hogy az évtizedek óta vajúdó sok-sok szociális bajt, 
mely az egészségügyi alkalmazottakat fojtogatja, a 
megértés alapján a megvalósulás révébe juttassa. 
Ezen munkánk megvalósításához nyújtott segítő 
jobbot a Magyarországi Fürdőalkalmazottak Szak
egylete is, mely szintén csatlakozását mondotta ki a 
szövetséghez. E lap megindításával is elsősorban az 
összes egészségügyi alkalmazottak érdekeit óhajtja 
szolgálni ős pedig a legnemesebb értelemben vett 
magyar keresztény-szociális alapon, amely különb
séget csak a jő és rossz ember között ösmer, amely 
minden tisztességes munkát érdeme szerint megbecsül 
ős pártfogásba vesz. Az a szándékunk, hogy úgy 
összes munkástársainknak, mint a nagyközönségnek 
jogos igényeit kielégítsük, anyagi ős társadalmi 
téren pedig különösen a hazai betegápolásügy mun
kásai ős munkaadói érdekeinek megfeleljünk.

A biztató jobb jövő reménységével kérjük lapunk 
minden egyes olvasóját: ismertesse, terjessze szak
lapunkat minél szélesebb körökben, hogy ez meg-
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erősödve minél hatalmasabban képviselhesse azokat 
az elveket, amiknek szolgálatát vállalta. Helyet kell 
foglalnia lapunknak a betegápoló, a bába, a fürdős, 
az orvosi szaksegéd asztalán épenűgy, mint a ma
gán- és kórházi orvosok, a klinikák, szanatóriumok, 
gyógyfürdők, közegészségügyi intézeteink és köz- 
igazgatásunk vezetőinek asztalán, alkalmat akarunk 
nyújtani mindenkinek, akinek érdeke az egészség
ügyi alkalmazottaknak érdekével találkozik, hogy e 
téren külföldi és hazai viszonyainkat megismerhesse, 
nevelő, tanító cikkelyeinkből okulást meríthessen, 
ügyes-bajos dolgában eligazodhasson, egyszóval: 
hogy mindenki a neki megfelelő szellemi, erkölcsi 
ős anyagi óhajait kielégíthesse!

Lapunk születése napján minden olvasónknak ős 
jóakarónknak boldog új esztendőt kíván

a szerkesztőség.

megbecsülést, jobb bánásmódot, becsületesebb fizetést 
érdemelnénk.

Magunkra voltunk hagyatva. Magunk sem értettük 
meg egymást. Lelki egyensúlyunkat a forradalmak 
eszméivel megfertőzték.

Könnyű munkát végeztek azok, kik ezt terjesz
tették. Idegenek voltak, nem volt veszíteni valójuk, 
de annál többet nyertek.

Mi a nyomorúságunkban erkölcsileg is lezüllöttünk 
ők meggazdagodtak, fénybe ős jólétbe kerültek.

Elhagyatottak voltunk a múltban, nem akartak 
megérteni, ős ma sem ért meg bennünket senki.

Nőin akarunk mi mást, mint becsületesen akarunk 
élni. Dolgozni akarunk, hogy szerencsétlen porba 
sújtott ős kifosztott hazánk ismét talpra állhasson.

A kommün bukása után teli reménynyel az újjá
építés munkájához szegődtünk. Dolgoztunk egész 
szívvel, hogy megbecsülést szerezzünk munkánkért. 
Csalódtunk.

Igényeink szerények voltak, mert számoltunk az 
ország súlyos helyzetével. Azt sem kaptuk meg.

Amit kaptunk, morzsák voltak. Ez a mi hibánk. 
Nem voltunk elég erősek. Ma is vannak, kik erőin
ket gyengíteni akarják, akik egyéni érdekeiket a 
közérdek elő helyezik ma is. Nemzeti köpönyegbe 
bújnak és el akarják hitetni, hogy az egészségügyi 
alkalmazottaknak nincsenek szociális bajaik.

Van-e szakma, mely jobban erezné elhagyatottsá-

ííj éisi —  új erő.
December 31-ével egy küzdelemmel teljes óv ha

tárállomásához értünk. Ila visszapillantást teszünk, 
sok megpróbáltatásnak voltunk mi egészségügyi 
alkalmazottak kitéve.

Kevés megértésre találtunk. Munkánk értékét 
még azok is kevesebbre becsülték, kik legjobban 
tudják, hogy nemes, önfeláldozó munkánkért több

T Á R C A .
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A betegápolás iskolája.
Előadásai nyomán írta Rajnai Béla dr.

Betegápoló: betegek ápolásával foglalkozó férfi 
vagy nő.

Régebben gyakran előfordult, hogy hiányos isko- 
lázottságű, sőt testileg is alkalmatlan egyének, akik 
egyéb életpályájukon hajótörést szenvedtek, betegek 
ápolására minden megfontolás nélkül alkalmaztattak.
A társadalmi fejlődéssel egybehangzóan azonban 
mindinkább kialakul ezen a téren is az a meggyő
ződés, hogy erre a fontos élethivatásra alaposan 
készülni is kell. Azok. akik e nemes, emberséges 
momentumokban bővelkedő, de fárasztó, testi és 
lelki megerőltetésekkel járó életpályának szentelik 
magukat, mindenekelőtt vessenek számot önmaguk
kal, vájjon testileg ős lelkileg eléggé erősek és 
kitartóak-e '< Kétséges esetben okvetetleniil vizsgál
tassa meg magát orvossal az illető, vájjon egészsé
ges és ép test áll-e rendelkezésére? Ép, erős és 
szabályosan működő csont,-, izom- és idegrendszer, 
egészséges belső szervek és kifogástalan érzékszer
vek nélkül veszendőbe megy a betegápoláshoz ké
szülők egyik fontos föltétele: a rátermettség.

De ehhez a rátermettséghez az említett testi tulaj
donságokon kívül számos lelki tulajdonság is tar
tozik, amelyek részben veleszületett hajlandóságon, 
részben a helyes neveltetésen és iskoláztatáson ala
pulnak. Ilyen lelki erényei a jó betegápolónak a 
szelídség, rendszeretet, lelkiismeretesség, tapintatos 
jó  modor, józanság, jó  erkölcs, engedelmesség, 
hallgatagság, kitartás és a lemondás. Aki ezen elemi

követelményeknek szigorú önbirálata után megfelel 
ős bizonyos általános ismeretekkel (írás, olvasás, 
számolás) is rendelkezik, mindenekelőtt az elkerül
hetetlenül szükséges elméleti és gyakorlati tudni
valókkal ismerkedjék meg alaposan, ha a b.eteg- 
ápoiói hivatásának sikerrel akar megfelelni. Boteg- 
ápoiók kiképzésével egyes kórházak, egészségügyi 
intézetek ős egyesületek orvosai foglalkoznak, 
amelyekről alább lesz még szó.

Az ó-keresztény kórházak parabolanus-vá talán a 
legrégibb alakjai a betegápolők tisztes testületének. 
Ezek a sinylődőket — városi misszionáriusokként — 
lakásaikban felkeresték és a kórházba szállították-. 
■Zawssew német történetíró szerint 1192-ben a strass - 
burgi tanács elrendelte, hogy egy elmebeteg láncra-- 
verve valami kamarába vettessék, ahol egy embej.- 
gondoskodjék szükségleteiről és arról, hogy ápoltja, 
tűzet, kést stb.-t ne kapjon kezéhez. Dieffenbach, 
a jeles sebészorvos az orvosi történelemről sző' 
tankönyvében közel a múlt évszáz közepéig ta' 
képét rajzolja az akkori betegápolőknak. Mii 
öreg. iszákos, csipásszemű, nagyothalló, béna, g. 
nyedt, kiélt alak, aki már e világon igazán semmire 
se való, az emberek ítélete szerint eléggé beválik 
betegápolőnak . . .  A lehangoló kép csak elszomo
rítóbb lesz, ha a kórházban piszok, tisztátalai ág 
üti fel tanyáját és megpillantjuk a gonoszképű, 
össze-vissza karmolt ápolókat és ápolónőket szennyes 
condrájukban . .  . A francia Carrére J 786-ban ha
sonló adatokkal és érvekkel küzd az ápolószemély
zet javításának szükségessége mellett. A nagy 
pszichiáter hírében álló Esquirol jelentésére a francia 
kormány 1819-ben elrendelte, hogy az ápolóknak 
nem szabad botokkal, ebektől kísérve, szolgálatot 
végezniük. (Folytjuk.)
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gát, mint az egészségügyi alkalmazottak. Szociális 
bajaink súlya elviselhetetlen.

Mi nem tagadjuk el e bajokat. És nem fogunk 
megszűnni ezt nyíltan is hirdetni. Ezt kell, hogy 
szolgálja az új év alkalmával útjára indított szak
lapunk az

„ E g észség ü g y i A lkalm azottak Lapja'*.
Fegyvertársunk lesz jóban és rosszban. Lapunk 

támoyatója és védelmezője lesz a gyengének és 
elnyomottnak

E lapunk lesz az összeforrasztó kapcsa minden 
egészségügyi alkalmazottnak. Fogadjuk szeretettel 
körünkbe, és ne szűnjünk meg érdekében agitálni. 
Gyűjtsünk előfizetőket szaklapunknak. Minden egész
ségügyi alkalmazott önmagát erősíti, ha a szaklap
ját erősíti.

Amilyen erős lesz az „Egészségügyi Alkalmazottak 
Lapja'*, olyan erősek leszünk mi magunk is.

Rendületlen bizalommal indítottuk útjára szak
lapunkat, mert éreztük erőnket.

««- < ♦ -♦*- -♦>- -♦<» <•<> -*<► -*•- -04- -*«<- -♦

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
Amikor mi keresztény szocialisták a munkásság 

jobb megélhetéséért harcolunk, amikor jobb, nagyobb 
darab kenyeret, tisztességesebb lakást, több pihenő 
időt, emberiesebb bánásmódot követelünk, sokszor 
ránk fogják újabban, hogy bolsevikok vagyunk. 
Túlságosan nem fáj ez a rágalom, de tisztázzuk 
végre, bolsevizmus-e az, ha a munkásság anyagi és 
erkölcsi jólétének emelése érdekében szót emelünk, 
sőt azt határozottan s keményen követeljük? Nem! 
Ez nem bolsevizmus, ez a keresztény felebaráti sze
retet követelménye, amelynek egyik első és főparan
csolata : Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A 
szocializmus azért született meg, mert ezt a paran
csot az emberiség tehetősebb része a liberális sza
bad verseny hangoztatásával nem teljesítette. A tőke, 
a hatalom igyekezett minél jobban kizsákmányolni 
i munkást; a munkásság erre védekezett, szak- 
szervezetekbe tömörült s a tömeg erejével felvette 
a harcot a tőke ellen. így jött létre a szocializmus.

Két irányban fejlődött ki a munkásság harca. Az 
egyik a szoc. demokrata irány, amely az osztály
uralom helyébe uj osztályuralmat akart állítani: 
a proletárdiktatúrát, amely a roszakaratért gyűlö
lettel fizetett, amely csak rombolni tudott, de építeni 
nem s amely mint bolsevizmus végtelen nyomorba 
döntötte a háború alatt amúgy is sokat szenvedett 
hazánkat. A másik irány a kér. szocializmus. Ez 
nem akar osztályharcot, hanem békés együttműkö
dést, nem rombolni akar, hanem építeni, nem gyű
löletet hirdet, hanem szeretetek Ez a kér. szoc. irány 
azonban semmiben sem akar elmaradni a sociál- 
demokrácia mögött a munkásság jólétének emelése 
tekintetében. Sőt azt túlszárnyalja, mert nem követi 
a Verelendungstheorie-t — mint követik az igazi 
Marxisták, akik előbb minél nagyobb nyomorba 
akarják dönteni a munkásságot, hogy aztán az elke
seredett tömegekkel leromboltathassák a mai társa
dalmi rend épületét; a kér. szocializmus a törvé
nyek erejével, szociális törvényhozás útján akarja 
már most minél jobban előmozdítani a munkásság 
jobb megélhetését. És ezt akarjuk teljes elszántság
ául. k öveteljü k  teljes erőnkkel. A m últban e téren

hibák történtek. Maga Prohászka püspök írta a 
háború alatt a következő megszívlelésre méltó soro
kat : » . . . a  kér. szocializmusnak gyenge oldala, 
hogy a gazdasági kultúráért s a munkásélet nívó
jának emeléséért nem veti magát azzal az elszánt
sággal a küzdelembe, hogy a tömegek megőrezzék : 
ez jót akar velünk, egész jót, jót testünkkel és lel
kűnkkel ! A szociáldemokráciának a filozófiai ballasz
tot kellene elhagynia, a kér. szocializmusnak pedig 
a, felháborodás szélvészét kellene vitorlái mögé fog
nia . . . (Kultúra és terror, 48. o.) Nos mi okulva 
a múlton, igenis követjük ezt az intelmet s most már 
erősebb tempóban, teljes elszántsággal, a Melháboro- 
dás szélvészével követeljük »a munkásélet nívójá
nak emelését*. A saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy 
elszánt kalandorok s gonosztevők vezetése mellett 
mire volt képes az elkeseredett munkástömeg; 
ennek az elkeseredésnek a méregfogát okvetlen ki 
kell húzni, egyrészt a munkásság nevelésével, más
részt jobb megélhetésének biztosításával. Nekünk 
nem elkeseredett, hanem megelégedett munkásságra 
van szükségünk s hogv ezt elérhessük, javítani kell 
a helyzetén.

Ezen törekvésünkben ezentúl is makacsul ki fogunk 
tartani, mert csak a szívós, kitartó munkát koronázza 
eredmény. Ebben az elhatározásunkban s munkánk
ban nem fog visszatartani bennünket az, hogy a 
régi liberális rendszer itt maradt nagy moguljai nyel
vüket öltögetik ránk s bolsevikoknak neveznek 
bennünket.

Elég volt a múlt igazságtalanságaiból s rettene
tes egyenlőtlenségeiből!

Martinovich jezsuita páter bizonyára nem bolsevik 
s ő is ezt (írja: Bűn volna visszakívánni azt a 
komisz régi világot, mert az embertelen elnyomás 
kőszívű világa volt az. Magyarország 20 millió lakosa 
közül vagy százezer már itt a földön menyország
ban élt. Kezükben volt a pénz, a föld, a politikai 

i hatalom — — nekik dolgozott a nép az ezerholdas 
földeken, fülledt gyárakban és pokoli sötétségú bá
nyákban — — ők nem dolgoztak, csak élvezték a 
földi menyország gyönyöreit. Ellenben a nyomorgó 
milliók ott verejtékeztek naphosszat — — s milliók
viskójába beköltözött a nyomor és szegénység-----
a régi világ a herék világa volt. — — Ilyen vilá
got bún volna visszasírni*. (Egy szebb jövő felé
5. o.) Ha egy jezsuita páter — akire talán még sem 
lehet ráfogni, hogy bolsevik, így ír s nem kívánja 
vissza a múltat, hát bizony mi sem kívánjuk vissza 
azt a régi jó liberális rendszert, amely az »cgyenlő- 
ség, szabadság, testvérisége jelszavai mellett a kór
házakban 8 szobás lakást adott az igazgatónak s 
egy szobás, nedves pincelakásba dugta az esetleg 
több gyermekes szolgát, hogy aztán az ott felnőtt 
tüdővészes nemzedéket legyen hol - ápolni. Egyál
talán nem bolsevizmus az, ha mi tiszteletben tartva 
mindenkinek a járandóságát, senkiét el nem kívánva, 
tisztességes megélhetést kívánunk mindenkinek, aki 
dolgozik. Teljes egyenlőségre nem törekszünk, mert 
az lehetetlenség, de méltányosságra törekedni — szent 
kötelesség ! Azok a bolsevizniusnak igazi terjesztői, 
akik azt nem akarják belátni s szinte csodálatos 
rövidlátással igyekeznek még most is elnyomni a
munkásságot.

Mi egy szebb, igazságosabb, méltányosabb, jobb 
jövőt akarunk, ahol tisztességes munkája után min
denki tisztességes fizetésben s tisztességes bánás
módban részesül. Tagjainkat komoly, becsületes 
munkára biztatjuk, de ennek fejében számukra igazi
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elismerést követelünk. Minél nehezebb a munka 
annál jobban kell azt honorálni. Mivel pedig a beteg
ápolás egyike a legnehezebbeknek, annak megfelelő 
méltányolását a szervezett, tömeg erejével okvetlen 
el kell érnünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
mostani nincsetlen viszonyok között, a mai nehéz 
világban egy-kettőre ez meg nem valósítható, de 
lépésről-lépésre föltétlenül tért fogunk hódítani. A 
jobb jövőt mi keresztény szocialisták — bármivel 
vádoljanak is bennünket — minden akadály dacára 
is meg fogjuk teremteni.

K.

HÍREK.
Szövetségünk ügyészi tisztét dr. Vasek Ernő v. 

főispán-kormánybiztos vállalta magára. Mindazon 
tagjaink, kiknek szolgálati ügyből kifolyólag jogi 
támogatásra van szükségük, díjtalanul veheti igénybe 
a jogi támogatást. Panaszügyekben kérjük t. tag
jainkat, hogy szövetségünket keressék meg.

Képesítés. A Keresztényszocialista Egészségügyi 
Alkalmazottak Orsz. Szövetsége, amelyhez a Magyar- 
országi Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesü
lete és a Magyarországi Fürdőalkalmazottak Szak
egylete csatlakozott, 1920. december 19-én komoly 
tárgyalás alá vette a betegápolók, ápolónők és für
désük képesítését. A fontos értekezleten résztvevő 
tisztikar egyhangú határozatot hozott, hogy a képe
sítés ügyében ismételten kidolgoznak egy részletes

memorandumot, amelyet a kereskedelemügyi minisz
tériumhoz sürgősen benyújtanak. A memorandum 
kidolgozására dr. Rajnai Béla orvoselnök urat kérte 
fel a vezetőség. Lapunk következő számában bőveb
ben foglalkozunk a képesítés ügyével.

Elhalálozás. Pápai Géza fürdőmestert 43 éves ko
rában rövid szenvedés után elragadta sorainkból 
a kérlelhetetlen halál. Szövetségünk egy erős és 
oszlopos tagját gyászolja az elhunytban, kinek 
munkásságában sokat veszítettünk. Földi marad
ványait 1920. december 19-én d u. 3 órakor hántol
ták el a farkasréti temetőben, Nyugodjék békében !

Befolyt adományok sajtóalapunkra. Hungária- 
fürdő volt személyzete 500 K, Kiss Erzsébet 60 K, 
Balázs Flóra 50 K, Tímár Erzsébet 50 lí, Kultur- 
előadásből 100 K, Közös gyűjtésből 264 K, Hallgató 
Gyula, 20 K, Luft Kató 50 K-át. Ez úton mond köszö
netét a szerkesztőség a nemes adakozóknak, remélve, 
hogy példájuk még számtalan követőre talál.

Nyilatkozat. Alábbi sorok közlésére kérték fel 
szerkesztőségünket. T. Szerkesztőül’ ! Alőlirott kije
lentem, hogy a Közegészségügyi Alkalmazottak 
Nemzeti Szövetségének nem vagyok és nem is vol
tam tagja, annál kevésbé a választmányának. Ha 
ennek dacára is úgy szerepeltetnek, ezt az én tudtom 
ős beleegyezésem nélkül teszik, miért is ez úton til
takozom.

Budapest, 1920. december hó 20.
P unyi János, 

fiirdös.

A Keresztény szocialista 
Egészségügyi Alkalmazottak 

Országos Szövetségének

Fíírdős - szakosztálya
Budapest, VII., Dohány-u. 74. (Miksa-u. sarok)

Telefon : József 122—24

DÍJTALANÚL KÖZVETÍT FÜR
DŐK jüS MAGÁNOSOK RÉSZÉRE 
fürdősöket. masszirozókat. 

v ízgyógyk ezel őket. 
tyúkszem-műtőket, 

úszómestereket

Tekintettel arra, hogy Szövetsé
günk tagjai állandó kiképzésben 
részesülnek, csakis megbízható és 
minden igényt kielégítő alkalma
zottakat közvetítünk. Tisztelettel 
kérjük a nagytekintetű orvosi kart 
és az igényló közönséget, hogy 
személyzet alkalmazásánál fürdés- 
szakosztályunk közvetítését biza
lommal megkeresni szíveskedjék. 
Megbízatás után azonnal intézkedünk. 

Sürgönyeim: Egészségügyi Alkalmazottak. 
Firdős-azakosztáh a Budapest, Dohány-u.

Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesülete

(Elnök : DR. RAJNAI BÉLA műtőorvos.)

Budapest, Vil., Dohány-u. 74. (Miksa-u. sarok.)
Telefon: József 122—21.

Klinikák, kórházak, szanatórium ok, m agáno
sok részére képzett, m egbízható

betegápolókaí, ápolónőket, oki. bábákat,
úgyszintén betegszállításoknál szakértő kísé
rőket helyben és vidékre díjmentesen közvetít.
A közvetítés mindkét fél részére teljesen díjtalan. 

Siirjönytim: Betegápolók Budapest Dohányntca.

Tekintettel arra, hogy egyesületünk 18 éves fenn
állása óta állandóan közmegelégedésre közvetít beteg
ápolókat, stb., továbbá, hogy ápolóink és ápolónőink 
szigorú orvosi vezetés mellett rendszeres elméleti 
és gyakorlati kiképzésben részesülnek, nagy részük 
pedig közkőrházakban és egyéb g> őgyíto-intézetek- 
ben nyert kitűnő orvosi bizonyítváuynyal rendel
kezik, tisztelettel kérjük a nagytekintetű orvosi kart 
és a betegápolőkat. igénylő közönséget, hoyy betey- 
ápolóinak és ápolónőinek stb. alkalmazásán'd  
egyesületünk közvetítését bizalom m al igénybe 
venni szíveskedjék.
Megbízatás ntán azonnal intézkedünk. Zugirodáktól 

őrizkedjünk.


