
II. évfolyam. 6. szám. 1922 junius 1.

fertőtlenítők, temetkezési alkalmazottak, kórházi segédmunkások és rokonszakmával foglalkozók hivatalos szaklapja.
A Szövetség hivatalos órái reggel 9-től 12-ig. délután 3-tól 7 óráig. Díjtalanul közvetít intézetek, 
klinikák, kórházak, szanatóriumok és magánosok részére képzelt személyzetet helyben és vidéken.

Megjelenik minden hó 1-én. S zerkesztő : Előfizetési á r:
Szerkeszlőség és kiadóhivalal: Budapest, VII., DR. R A IN A I BÉLA Eaész évre . . . . . . . . . . . 70 korona
Dohány-utca 74, 1, 16. — hirdetések felvétel- orvoselnök. Fél évre . . . . . . . . . . . . • 35 „
nek o legiutányosabb árban. -  Kéziratok fele lős szerkesztő : Negyed é v r e ................................. • 18 „
vissza nem adatnak. -  Telefon; József 122 -24. S Z iE B E N  F J Ó Z S E F Egyes szám .................................. 8 „

Az összetartás ereje.
A munkásmozgalmak történetében pá

ratlan az az óriási fáradság, amelyet 
az egyes vezetőknek ki kellett fejteniük 
avégből, hogy a munkásságot rávegyék 
arra a természetes útra. amelyből egye
dül csak neki van haszna, t i a szer
vezkedésre Hányszor tartunk gyűlést, 
hányszor beszéltük ki a tüdőnket, csak
hogy megmagyarázzuk a testvéreknek a 
szervezkedés szükségességét. Egyiknél- 
másiknál igyekezetünknek annyi haszna 
sincs, mintha borsót hánynánk a falra. 
Érielmetleníil néznek ránk, hazamennek, 
s megint csak szervezetlenek maradnak.

Kétségtelenül ennek az érzéketlenség
nek is meg van a maya oka Szerepet 
látszik óit a munkaadótól való tétetem 
is, mert egyik-másik munkásnak vagy 
alkalmazottnak folyton az motoszkál a 
felében, hogy mit szólna ehhez az igaz
gatóság, ha ő szervezett keresztény- 
szocialista munkás tenne Nem bocsáta- 
nák-e el emiatt az állásából ? Sajnos, 
akadnak nem keresztény tőkések, akik 
a keresztényszocíalista szervezkedési nem 
jó szemmel nézik A másik nagy oka a 
szervezkedéstől vaió húzódásnak az em
beri butaság, s a gazdasági élet törté
netében vaió tökéletes járatlanság. Mun- 
kástesívéreink megalakítanak pl egy 
szervezetet Nagy nehezen sikerül nekik 
egy-egy szakma munkásságának jelenté
keny részét szövetségbe tömöríteni és 
megkezdik a működést. Az emberi nai
vitás, a gyermeteg képzelődés elhiteti 
velük, hogy a mint a szervezet működése 
megindul, azonnal minden bajnak vége 
lesz. a kapitalisták szive meglágyul és 
a munkásnak olyan béreket fognak adni, 
amelyek őt Isten és ember előtt joggal 
megilletik. Ha ez a változás nem áll be 
huszonnégy óra alatt, akkor rögtön elő
állnak a váddal, hogy a szervezet nem 
ér semmit, csak fizetünk hiába és nincs 
eredmény. A szervezetet otthagyják, szét
szélednek, s idővel talán megint össze
állónak más jelszó alatt, mint a gyere
kek, amikor játékközben összevesznek.

Ez a jelenség nagyon fájdalmas és 
valóságos szerencséilensége a szegény 
embernek. Pedig tudnia kellene, hogy a 
gazdasági és társadalmi bajok megszün
tetéséhez, de még az enyhítéséhez is 
évek munkája kell, akkora kitartással és 
hitlel, amely még a hegyek elmozdítá
sára is képes. Egészen világos, hogy 
a kapitalista körömszakadtáig védi a 
maga garasait és mindenféle frázisokat 
fog ürügyül felhozni, hogy a dolgozó 
munkást jogos bérében megrövidítse. 
Ezzel szemben viszont a munkásságnak 
is egy emberként kell felsorakoznia a 
maga igazsága mellett, egynek sem 
szabad a szervezetből hiányoznia ; lélek
kel, tűttel kell egymást támogatiiiok, s 
akkor, de csak akkor lesz eredménye 
küzdelmüknek. Mindenki ismeri a hal
dokló apáról és fiairól szóló példázatot, 
aki megmutatta fiainak, hogy a vessző
ket könnyedén ketté tudta törni egyen-

j ként, de csomóba kötve még a leg
nagyobb erőnek is ellen ludtak állam. 
Ilyen a szervezkedés ereje akkor, ha az 
emberek összetaiianak, el nem csügged
nek. Gondoskodni kell arról, hogy a 
testvérek egymásért bátran dolgozhassa
nak, hogy senkit azért kár ne érjen, ha

I másokért, az összességért tevékenykedett. 
Főleg pedig le kell már egyszer vetni 

azt a gyermekcipőt, amely a kitartás 
teljes hiányában mutatkozik. Ha nem 
sikerül egy akció egyszer, meg kell

rizefesrendezes.
Az. elmúlt hó elsején a fővárosi köz- 

i kórházakban az alkalmazottak a fizetés 
alkalmával néhány kői ónéval többet kap
tak, mint az előző hónapokban. Ezen 
többlet oly elenyésző csekélység a mai 

; nagy drágaság mellett, hogy azt szá- 
t mokban a magunk i .^szerei nem rartot-
tuk üdvösnek kiírni.

Azonban foglalkoznunk kell az üggyel,
I mert szövetségünkhöz több helyről az- 
j zal a kérdéssel fordultak, hogy a 
i fizeíéstöbblet a mi általunk benyújtott 
' lavaslat <eredménye-e ? E javítás — ha 
annak mondhatnánk — nem a mi javas
latunkra történt. Ezt a főváros tanácsa 
rendezte a mi meghallgatásunk nélkül és 
igy meg is látszik, hogy azt minden 

i szociális érzék és számítás nélkül csi-
I náltak meg.
; A mi általunk benyújtott javaslatot még 
nem tárgyalták ez ideig és mi hisszük, 
hogy ha az tárgyalásra kerül a „jó" 
urakat meg fogja szállni egy kis szociális 
érzék, vesznek maguknak annyi időt, 
mielőtt döntést hoznak, hogy ceruzái és 
papirt vesznek elő és számadást csi
nálnak.

Mi őket e munkához már előre is hozzá-
' segítjük és egy néhány számmal meg- 
l világítjuk, hogy az általunk beterjesztett 
' javaslattal nem léptük túl a megengedett 
j határt és célunk csak az volt, hogy né- 
! mileg arányba hozzuk a keresetüket a 
mai közszükségleti cikkek áraival, mit 
ha sikerülne, állandó, megbízható, lelki
ismeretes és képzeli ápolónői személy
zetei nyernének a főváros közkórházai.

1914-ben egy kórházi alkalmazott fize
tése havonta 24—36 korona volt Ebből 
a fizetésből vehetett egy pár cipőt 
12—14 koronáért, egy pár harisnyát 
8—10 koronáért, még maradt 6 -8  ko
ronája, ami akkor még nagy pénz volt, 
melyből kulturális igényeit a tisztesség 
keretein belül kielégíthette. A másik, 
harmadik és többi hónapokra eső fize
téseit egyéb ruházati cikkek beszerzé
sére fordíthatta és még meg is takarít
hatott egy keveset.

Ma 1922-ben, amidőn a havi fizetés 
240—260 korona, az igényeket a leg
szerényebbre lefokozva, évenként csak 1 
pár cipőt, mely másodrendű 1800 korona, 
egy aljat 1600 kor., egy .blúzt 1000 kor., 
egy inget 800 kor., egy pár harisnyát

próbálni másodszor és többször azzal a 
konoksággal és komolysággal, amely 
egyedül méltó komoly és dolgos mun
kásokhoz jól járna az a futóbajnok, aki 
abbahagyná a tréninget, amikor először 
érzi a fáradtságot I Így vagyunk mi is, 
testvéreim, nekünk is meg lesz a győ
zelmünk, ha összetartunk és kitartunk, 
mert ügyünk igazságos és igazságunkkal 
nemcsak magunknak akarunk használni, 
hanem az egész magyar társadalom
nak is. Barát Andor.

' 160 korona, egy alsó szoknyát 800 kor., 
j egy zsebkendőt 100 korona, összesen 
I 6260 korona árát ugyan hogyan ve- 
1 hetünk?! Egyéb kellékekről nem is aka
rok beszélni Kulturális igényeink ki- 

í elégiféséről még csak nem is szabad 
beszélni, pedig ez is fontos az életben, 
A családot pedig ott ahol van — peoig 
ilyen is van bőven — azt a számlánkról 
egészen el kell sikkasztani. Hogy egy 
egészségügyi alkalmazott a fent felsorol! 
kellékeket beszerezhesse, a magasabb 
fizetést alapul véve, két teljes évig kell 
ma dolgoznia, napi 10- 12 órát, sőt van 
ahol ennél is többet. A férfi alkalma
zottaknál ugyanez a helyzet, vagy még 
súlyosabb, mert ma egy másodrendű 
ruha ára 4000-5000 korona, melynek
vételáráért két évig kell dolgoznia. 

Kérdezzük Szabó Sándor tiszti főorvos
urat, ilyen állapotok mellett lehet-e ki-

’ vánni, hogy egy képzett ápoló, ápolónő,
, aki hosszú éveken át szenvedett a dip- 
i lomájáért, a főváros közkórházaihoz 
! kösse e le mayát ? Mi úgy érezzük, 

hogy erre a válasz csak tagadó lehet. 
Rendezzék a fizetéseket a mi általunk 
javaslatba hozott tervezet alapján és mi 
meg vagyunk győződve, hogy lesz olyan 
és annyi személyzete a fővárosi kóz- 
kórházaknak, amennyi szükséges és a 
mely a közegészségügy terén minden

. igényt kielégít.
A kereszténységet ne csak hirdessék, 

hanem cselekedetekre váltsák is be, a mii 
sehol hasznosabban nem értékesíthetnek, 
mint hogyha a közegészségügy szolgá
latába szegődött egészségügyi alkalma
zottak fizetését emberhez méltóan meg
javítják.

Választmányi ülések A fúrdősök szak
osztálya f. évi junius 7-én (szerdán) este 
7 órakor tartja választmányi ülését a 
szövetség helyiségében, VII., Dohány- 
utca 74. A tárgy fontosságára való tekin
tettel pontos és teljes számban kérjük a 
választmányi tagok megjelenését. — 
Szövetségünk f évi junius 22-én (csü
törtökön) este 7 órakor tartja meg vá
lasztmányi ülését, melyre minden választ
mányi tag pontos megjelenését kérjük. 
Az ülést a szövetség helyiségében tart
juk meg.
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Az egészségügyi alkalm azottak 
nem zetközi szervezkedése.

Előadta: Slreiler György, 
német birodalomgyillési kép
viselő, a németorsz. kér. szoc. 
egészségügyi alkálin, szerv, 
elnöke, a szövetségünk köz
gyűlésén A szaklap számára 
fordította: Goszlonyi Jenő, 
A NÉP szerkesztője.

A magyarországi keresztény szocialista 
egészségügyi alkalmazottak mozgalmát 
a kongresszus alkalmával módomban 
volt megismerni és azt a kellemes be
nyomást szereztem, hogy a magyarországi 
iestvérmozgalmunk, ha nem is sorakoztat 
zászlaja alá akkora tömegeket, mint 
például a mi szervezetünk Németország
ban, de mindenesetre méltó alkotó része 
a nemzetközi keresztényszoeialista egész
ségügyi alkalmazottak szervezkedésének 
és jövőjét illetőleg a legszebb remé
nyekre logosít.

A külföldi államokban ugyanis az 
utóbbi időben szintén nagy lendületet 
vett a keresztény egészségügyi alkalma
zottak szervezkedése. Habár Csehország
ban, Franciaországban, Belgiumban és 
Svájcban még nem tekinthet vissza 
hosszú múltra a szervezkedés, mégis az 
egészségügyi alkalmazottak szociális 
helyzetének megjavításához lényegesen 
hozzájárult. Hollandiában már idősebb 
az egészségügyi alkalmazottak mozgalma 
és a Nyilvános Alkalmazónak Szövet
ségében [Amtenarsbond} az egészség
ügyi alkalmazottak ezrei zárt sorokban 
küzdenek szociális és világnézeti pro- 
grammjuk megvalósításáért. Természete
sen, amint az általános keresztény- 
szocialists mozgalom, úgy az egészség- 
ügyi alkalmazottak szervezete is Német
országban, a szervezkedés őshazájában 
a legerősebb. A modern betegápolás is 
Németországból indult ki és az angol
szász. népek, valamint Amerika is innen 
vették egészségügyi berendezésük példa
képét Természetes tehát, hogy az. alkal
mazottak szervezkedése is itt találi elő
ször talajra.

A németországi egészségügyi alkal
mazottak szervezkedése teljesen szét
tagolt. Közel 50 beiegápoló szakszerve
zel működik, melyek közül azonban ko
molyan csak a keresztényszoeialista és 
a szociáldemokrata szervezkedés jöhet 
szóba.

A kereszlényszocialisla egészségügyi 
alkalmazónak szervezkedése 1003-ban 
indult meg (épen az előadó buzgólko- 
dasa folytán. A szerk.) és kilenc év alatt 
nemcsak a tagok sokaságát sorakoztatta 
zászlaja alá, hanem (na már a birodalmi 
gyűlésén is képviseletiéi bir. [Slreiler 
képviselő személyében A szerk ) Ez a 
fényes síkéi tette lehetővé azt, hogy az 
egészségügyi alkalmazottakat védő tör
vények egész sorozatát iktattassák a 
törvénykönyvbe is.

Első nagy eredménye volt a keresztény- 
szocialista egészségügyi alkalmazottak 
szervezkedésének, hogy sikerült meg
szüntetnie az. átmeneti ápolók rendszerét 
és ma már az egész, vonalon képesítés
hez van kötve a betegápolás. 15—20 éves 
régi kívánsága volt ez az alkalmazottak
nak, amelyet csak úgy tudtak érvénye- 
siteni, hogy nem az államtól várták a 
kezdeményező lépéseket, hanem a szer
vezkedés erejével kényszeritetlék úgy 
a magáncégeket, mint a községi és ál
lami hatóságokat a képesítés rendsze
rének elfogadására Szerte az országban 
a városi képesítő iskolák oktatják és 
vizsgáztatják a jelölteket és a képesítés 
rendszere lelett tételes birodalmi tör
vény őrködik

Nz. egészségügyi alkalmazottak összes 
szociális érdekeinek megvédése egyéb
ként ma a Németbirodalmi Egészségügyi 
Hivatal feladatkörébe tartozik Ez szintén 
a szervezkedés és a hosszú harc sike
rének tudható be

A szociális vívmányok közé tartozik 
a  lüdőbajos betegeket ápoló személyzet

különös védelméről hozott törvény is, 
amelyet a keresztény szakszervezet az 
összes ragályos betegeket ápolókra 
kíván kiterjeszteni. Az összes orvosi ki
mutatások ugyanis azt bizonyítják, hogy 
a ragályos betegek ápolása mellett, kü
lönösen iifusz esetében, kellő védintéz- 
kedések hiánya miatt teltünően nagy az 
ápolo személyzet megbelegedésének 
aranyszáma. Az emberi méltányosság és 
a szociális igazság sürgeti ezeknek a 
veszélyeztetett embereknek higiénikus 
védelmét

A munkaidő megrövidítéséért a német- 
országi egészségügyi alkalmazottak is 
hosszas harcot folytattak. A régi átlag 
17 órás munkaidőt csak fokozatosan sike
rült napi 9—10 órára leszorítani. Ez nem 
is csodálható, ha meggondoljuk, hogy 
még a washingtoni nemzetközi munkás- 
védelmi konferencia is úgy határozott, j 
hogy amig az összes dolgozó nők munka- í 
ideje naui 8 órában állapítandó meg, a 
határozmány 4-ik szakasza szerint ez \ 
alól a szabály alól az ápolónők kivé
telnek. A keresztényszocialisták a48 órás 
munkahétért küzdenek és állami szabá
lyozás hiányában az. egyes munkaszer- j 
ződések utján kötik ki ezt a kedvező ; 
munkaidő-szabályozást.

A keresztény egészségügyi alkalma- i 
zottak szakszervezete az elért sikerekkel 
azonban nincsen megelégedve, hanem 
lankadatlan erővel harcol a további 
szociálpolitikai eredményekért.

Jelenleg az úgynevezett életmentő tör
vény előkészítésén dolgozunk. Ennek 
védelme alatt állanának a tűzoltókon és 
a mentőkön kívül az ápolók és ápolónők 
is. Ugyancsak sürgetik, hogy az egész
ségügyi alkalmazottakat is vonják be 
a Baleset- és Betegségbizlosiló Pénztár 
működési körébe, mivel a ragályok, 
másrészt a tébolydákban az őrültek is 
veszélyeztetik az ápolószemélyzet egész
ségét és testi épségét. Eddig az egész
ségügyi alkalmazottak nem voltak ugyanis 
tagjai az állami baleset- és betegség
biztosítási pénztáraknak. Az alkalmazottak 
állami biztosítása, továbbá az egészség- 
ügyi személyzetnek a Birodalmi Egész
ségügyi Hivatalba való tényleges be
vonása képezi jelenleg a keresztény- 
szocialista szervezkedés legelső köve
teléseit.

Ha beleszámítjuk a németországi ke
resztény szocialista egészségügyi alkal
mazottak által a bérkérdésben, a lakás
ügy terén és az általános szociálpoliti
kában elért fokozatos sikereket is, ugv 
hozzávetőleges képét nyújtottuk a német 
szervezet 9 esztendős munkájának.

Erős-szakszervezet biztosította ezeket 
a sikereket. A vezetőség nem kiméit 
semmi munkát, de a tagok is törhetetlen 
táborban állottak vezetőik mellett bár
mikor és bármily kérdésben. Nem saj
nálták a tagok a tagdíjakat sem, melyet 
most 12 márkáról, havi 24 márkára emel
tünk fel, mert nem az állami segítség, 
hanem csakis az erőteljes szervezke
dés, az erkölcsileg és anyagilag hatal
mas szakszervezet biztosítja ennek a 
különösen elhanyagolt társadalmi osz
tálynak a szebb életet, a több és a 
jobb kenyeret.

Most itt az ideje, hogy a különböző 
államokban miiködő keresztényszocialis- 
taegészségügyi alkalmazottak szervezetei 
is kezet nyújtsanak egymásnak a közös 
munkához, hogy ezáltal egyesült erővel 
biztosítsák az összes államok ápolóinak 
és ápolónőinek, valamint az összes egész
ségügyi alkalmazottainak jobb és szebb 
jövőjét. Á szociális igazságban és a 
kereszténység erejében bízunk mi, mert 
a kereszténység erősebb mint a király
ságok és császárságok; a keresztény
ségben isteni igazság és erő van, amely 
minden körülmények között győzni fog.

Legjobb és legbiztossabb tőkebefek
tetés az „Otthon" részvény jegyzése 1 

Jegyezz mielőbb részvényt!

A pénztári személyzet 
fizetésrendezése.

Szövetségünk hónapokkal ezelőtt azon 
kéréssel fordult az Országos és Kerületi 
Pénztárak igazgatóságához, hoqv a foly
ton emelkedő drágaságra való tekin
tettel az egészségügyi alkalmazottak fi
zetését rendezzék. Hónapok teltek, egy
néhány ankét is volt ez ügyben, inig 
szövetségünk többszöri sürgetésére most 
végre elintézést nyert a fizetésrendezés 
ügye.

Az újabban megállapított legkisebb 
fizetés 3500 korona, a legmagasabb 
4850 koronát tesz ki. E fizetésbe bele
értendő a természetbeni járandóság. 
Azon alkalmazottak, kik mint családfenn
tartók szerepelnek és keresetnélküh kis
korú családtagjuk van, ezekután családi 
pótlékot és természetbeni járandóságot 
élveznek. A pénztárnál alkalmazottak 
saját személyükre a villamos kedvezmé
nyes jegyet kapják 30 koronás árban.

Azon alkalmazottak, kik már egy évet 
a pénztárnál betöltötték és a 3791—4091 
koronás fizetési fokozatot elérték, egy 
heti,' azok, kik a 4545—4845 koronás fi
zetést érték el, egy évi szolgálat után 
két heti fizetéses szabadságot kapnak.

Ezen újabb fizetést az alkalmazottak 
f. évi április 1-től számítva visszamenő
leg kapják. A fizetések beosztásánál a 
szolgálati évek, rátermettség és a kép
zettség az. irányadó elv.

A takarító személyzet fizetését már ezt 
megelőzőleg oly módon rendezték,ameny- 
nyiben ezek nem szakmunkások,hogy nap
számbéreseknek minősítették őket, napi 
80 koronás fizetéssel Bár a fizetésük lé
nyegesen emelkedett, szövetségünk e 
rendezéssel nem lehet megelégedve, 
mert ma 2080 koronából megélni képte
lenség. Reméljük, hogy az igazgatósá
got itt is a jobb belátás fogja vezetni és 
az alkalmazottak kívánsága e helyütt is 
méltánylásra talál.

Szövetségünk megtette a kötelességét 
és ha nem is mondható fényes ered 
ménynek a mit elértünk, azonban úgy 
érezzük, hogy az alkalmazottak gazda
sági helyzetén lényegesen segítettünk.

Munkaszünet.
A keresztény magyar munkásságnak 

minden évben három kimondott nagy 
kettős ünnepe van Husvét, pünkösd és 
karácsony. A fürdőalkalmazottak évek 
hosszú során át küzdöttek, hogy ha már 
nem lehet családjuknak és lelkűk fel- 
üdítésére szentelniük a vasárnapokat, 
legalább az évnek három nagy ünnepé
nek első napját keresztény emberekhez 
méltó módon tarthassák meg.

E kívánságuk mindezideig csak rész
ben talált meghallgatásra, mert még az 
utóbbi nagy ünnepen is egyes üzemeket 
nyitva tartottak. Most a midőn a pün
kösdi ünnepek előtt állunk, azért fog
lalkozunk e kérdéssel, hogy emlékez
tessük azokat a fiirdőtulajdonosokat, kik 
a múltban nem hallgatták meg a mun
kásság e jogos kívánságát, jobb és be
csületesebb belátásra bírjuk. Llgy érez
zük, hogy nem túlzott e kívánság, mert 
a mit tiz más fürdő elismer, ugyanúgy a 
már hasábjainkon a múltban szóban- 
forgott négy fürdő is elismerheti azt

A fürdőalkalmazottak e sérelmét le
írtuk, hogy a keresztény kormány figyel
mét is felhívjuk azon reményben, hogy 
módot fog találni arra, hogy a kis em
berek ügyét rendeleti utón, a keresztény 
igazságnak megfelelő módon, kötelezi 
az üzemeknek szüneteltetését e három 
nagy ünnep első napján.

Nekünk fürdősöknek e jogos kívánsá
gunk mellett szilárdan ki kell tartanunk, 
mert ha most nem, úgy a közeljövőben 
meghallgatásra kell találnia követelé
sünknek.
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P'iirdősök közgyűlése.
A szövetségünk kebelébe tartozó 

Magyarországi Lürdőalkalmazottak Orsz. 
Szakegyesulete f. évi május 7-én dél
után tartotta meg évi tisztújító köz
gyűlését a Császárfürdő éttermében. 
A szép számban megjelent tagtársakat 
dr Schöller Károly főorvos elnök üdvö
zölte. Nagy Pál alelnök napirend előtt 
szólalt fel és beszédében megrovásban 
részesítette azon fürdős-testverekei, kik 
a  közgyűlésről távol maradtak A múlt 
évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolva
sásától az ülés elállóit. Gila Ferenc a 
múlt évi pénztári állományról számolt be 
és a jövő évi költségelőirányzatot ter
jesztette elő. f azekas János számvizsgáló 
jelentette, hogy a pénztári könyvet felül
vizsgálták, azt rendben találták, kéri en
nek iudomasul vételét A közgyűlés egy
hangúlag vette tudomásul a pénztári 
jelentést.

Szíeben József főtitkár tesz jelentést a 
szervezet egy évi működéséről. A szer
vezet az elmúlt évben egy közgyűlést és 
tiz választmányi ülést tartott, melyen 
tagjainak gazdasági helyzetének meg
vitatása, legsürgősebb kérdések meg
oldása, a hétköznapi és vasárnapi nyi
tás és zárás, az állásnélküli tagjainak 
elhelyezése, a kezelési dijak rendezése, 
a képesítés és sok más ügyek elintézése 
•voltak a tárgyai. A szervezet az állás
nélküli tagjainak elhelyezése érdekében 
körleveleket küldőit szét Az elmúlt év
ben 104 esetben közvetített privát keze
léshez és 14 esetben intézethez fürdőst 
és fürdősnőt. A képesítés ügyében a 
szövetség támogatásával több mint 26 
memorandumot nyújtott be a miniszté
riumokhoz és egyéb helyekre, valam.nt 
küldöitségíieg is tisztelgett a népjóléti 
miniszternél. A kezelési dijak rendezése 
ügyében a fürdők, sanatóriumok és víz- 
gyógyintézetek igazgatóságaihoz memo
randumot nyújtott be, melynek eredmé
nye, hogy részben rendezve lett a keze
lési díj, azonban oly módon, hogy a 
szervezetet nem vonták bele a tárgya
lásba és így az nem is nyert kielégítő 
elintézést.

Szieben főtitkár jelentésében utalt arra, 
hogy a szervezet vezetősége erejéhez 
mérten vállalt kötelezettségének eleget 
tett és ha az eredmények nem olyanok, 
mint azt a iagok várták, úgy csak egy 
eshetőség van, mellyel azt fokozni lehet 
és ez az. erősebb szervezeti élet kiépí
tésével érhető el. A közgyűlés lelkesen 
vette tudomásul a főtitkár jelentését.

Tóth Mihály ügyvezeiő elnök ugyan
csak arra kérte a kai társakat, hogy has
sanak oda, hogy a tévelygőket győzzék 
meg a szervezeti élet nagy fontosságá
ról, mert nagy eredményeket csak akkoi 
érhetünk el, ha egyesülünk.

Dr. Schöller Károly főorvos elnök a 
beszámolások után kérte a régi tiszti
karnak a felmentését, melyet a köz
gyűlés egyhangúlag adott meg. Kor
elnöknek Babay józsefet választották 
meg.

A kijelölő bizottság előtei jesztése 
alapián az. uj tisztikart és választmányt 
a következőképen választották meg: 
Dr. Schöller Károly főorvos elnök. Nagy 
Pál ü. v. elnök, Fazekas Mihály alelnök, 
Szieben József tisztelet beli főtitkár, Vit- 
kovíts János szakosztályi titkár Majd 
23 választmány i és 6 póttagot válasz
tottak.

Dr. Schöller Károly orvoselnök meg
köszönte úgy a maga, mint a tisztikar 
nevében a megnyilvánult bizalmat és 
azon reményének adott kifejezést, hogy 
az uj szakszervezeti évben a tagok na
gyobb érdeklődést fognak tanúsítani, 
mint az elmúlt évben. Nagy Pál ü. v. 
elnök is kéri a tagokat, hogy a szerve
zettel szemben minden tag tegye meg a 
kötelességét, mert csak úgy érhetünk el 
nagyobb eredményeket, indítványozza, 

.hogy a szervezeti pénztár alapja javára

egy arató-ünnepélyt rendezzenek, mit 
egyhangúlag elfogadtak.

Szieben József tiszteletbeli főtitkár is 
köszönetét mond a bizalomért, mellyel 
megtisztelték, hangsúlyozta, hogy a tiszt
séget csak akkor töltheti be a tagok 
megelégedésére, ha őt munkájában tá
mogatni is fogják Röviden vázolta a 
jövő évi munkaprogrammot, majd sajná
latát fejezte ki a felett, hogy a munka
adó érdekeltségek, az alkalmazottak be
vonása nélkül intézik sorsukat, m it annak 
tud be, hogy nem vagyunk eléggé egy
ségesek. Végül kéri a közgyűlés hozzá
járulását a tagdijak duplájára és a szak
lap évi előfizetésének 70 koronára való 
emeléséhez. A közgyűlés ezekhez egy- 
hangulag hozzájárult. 

A. tuberkulózisról és az 
ellene való védekezésről.

Irta: Dr. Mosonyi Albert, annavöigyi bányaorvos. 
(Folytatás.)

Ezért giimőkórnak, gümősödésnek (tuber
kulózis) is nevezik. A fertőzés történhetik a 
bélcsatorna utján, ha ugyanis tápsze
reink vannak ilyen betegitő csírákkal fer
tőzve Ez történhetik pl. ha gümőkóros 
állattól származó tejet vagy husi élvezünk. 
De történhetik különben kifogástalan szár
mazású tej és hús utján akkor is, ha a 
kezelés tisztátalan, pl. ha tüdővészes egyén 
foglalkozik vele, vagy ha olyan helyiség 
szolgál eltartására, amelynek levegője tüdő
vészes betegtől származó beszáradt és elpor- 
lódott köpetrészecskékkel van szennyezve.

Történhetik nagyritkán a fertőzés a bőrön 
vagy a nyákhártyákon (a külvilággal köz
lekedő testőröket kibélelő hártyákon) keresztül 
különösen ha bármi csekély felületes kis seb, 
vagy karcolás ezeket védőhámjuktól meg
fosztotta.

De a leggyakoribb módja a fertőzésnek a 
légző utakon a tüdőkön át történik. Mint 
minden tüdőbajos ember, hát a tüdővészes 
is többnyire állandóan — néha hónapokig, 
néha éveken át is -  köhög és köhögésével 
olyan kópetet iirit, amelyben több kevesebb 
tuberkulózis bacillus kimutatható. A beszá
radt és elporlódott köpetből származó tuber
kulózis baciüusok a szoba levegőjével fel
kavarva közönséges por alakjában jutnak a 
környezet tüdejébe. Hogy ez csakugyan így 

: van, azt bizonyítja az, hogy tüdővészes beteg 
i lakta szoba falainak porában sikerült élő 

tuberkulózis bacillusokat kimutatni. Bizonyltja 
[ továbbá az is, hogy ha tengeri malacot olyan 

szobában tartunk ketrecbe zárva, amelynek 
i levegője gümőbacillusokkal var. fertőzve, úgy 

az csakhamar tuberkulózisba esik. Világos, 
hogy a fertőzés csak a levegőben etosztódott 
köpetrészecskék belégzése állal történhetett.

Már most aszerint, hogy minő szervbe 
fészkeli be magát ez a kórcsira, annak a 
szervnek a tuberkulózisáról beszélünk. Van 
tehát izületi-, mirigy-, csont-, hashártya-, 
agyhártya-, és béltuberkulózis; van továbbá 
bőrtuberkulózis, ilyen a rendkívül makacs és 
gyakran torzító bőrfarkas nevű betegség. 
De a leggyakoribb mégis a tüdőtuberkulózis, 
tüdövész, (mely népünknél sorvadás, száraz
betegség, heptika-hektika, aszalvány stb. 
né zen szomorú népszerűségre tett szert) mi 
a fertőzés fent ismertetett módjából érthető.') 
Ezen sokszerü és különféle jelentőségű 
betegségi formákat egy közös kapocs köti 
össze, hogy mindegyiknek a tuberkulózis- 
bacillus az okozója, amely minden esetben 
megfelelő eljárások által ki is mutatható. 
Mindezen megbetegedések esetében a szer
vezet valamilyen formában a gümőbaeillus 
betegitő hatása alá került. Tuberkulózis 
bacillus nélkül nincs tuberkulózis.

De siessünk hozzátenni, hogy ennek ellen-

*) Hogy a fent telsorolt betegségek okozójuk 
azonosságánál fogva összetartoznak, bizonyítja az 
is, hogy többször szövődnek egymással és ugyan
azon egyénnél különféle csoportosulásokat észlel
hetni. Pl. tüdővészes ember itiukorában mwigy- 
tuberkulózisban szenvedett. Csonttuberkulózisból 
fejlődik agyhártyagümő sib. stb.

Dicsi János tagtárs indítványozza, hogy 
a pénztár megerősítése érdekében, ami 
a szervezeti élet legfontosabb létfeltétele, 
gyüitési rendezzenek, a mihez a tagtár
sak egy fél napi keresetükkel járulnának 
hozzá. Babay József, Bugyáki István, 
Nagy Pál is 'helyesli az indítványt, csak 
a felvetett formában nem tartják kivihe
tőnek. Szieben módosító indítványt tesz, 
mely szerint gyüjtőiveket bocsássanak 
ki a fürdőkbe és intézetekbe. Minden 

I tag erejéhez mérten adakozzék és az 
adomány okat a név és összeg feltünte
tésével a szaklapban nyugtázzák. A köz
gyűlés Szieben módosító indítványát el- 

í fogadta Több tárgy nem volt s az elnök
I az ülést bezárta.

kezője korántsem áll. Vagyis: tuberkulózis 
; bacillus jelenléte még nem okvetlen jelent 

tuberkulózis megbeteg Jést. Hiszen ha meg
gondoljuk, mily nagy a gümőkóros betegek 
száma, hogy ezek mindegyike űrit egyszer- 
másszor bacillustartalmu köpetet, hogy 
tehát a fertőzés veszélye a legtöob embert 
fenyegeti, akkor tulajdonkép még sokkal 
több embernek kellene gümőkórban elpusz
tulnia, mint ahogy az tényleg megtörténik. 
Magyarázatát adja e ténynek az a tapasztalás, 
mely szerint gümőkóros fertőzés, csak az 
arra való hajlamosság talajon fejlődik 
betegséggé. Két egyén tehát egyazon lakás
ban él, egy levegőt szív és egy kenyéren él, 
mégis az egyik megbetegszik és a másik 
egészséges marad. Miért? Mert ez utóbbi 
nem hajlamos a gümökórra, hanem men
tességgel bir ellene. De még más okok is 
közrehatnak ahhoz, hogy a fertőzésre való 
alkalom dacára nem támad gyakrabban 
tuberkulózis. Sok esetben ugyanis a belég- 
zett gümőbaeillus már a felső légutakból, 
az orrból, melyen a belélegzett levegő úgy
szólván átszürődik, kilöketik, mielőtt kárt 
tehetne. Sokszor meg a bacillus mérgező 
ereje, azaz fertözőképessége van megfogyat
kozva. Végül a bacillusos fertőzés azért 
nem okoz mindig tuberkulózist, mert ezen 
betegség igen sok esetben annak legelső, 
még föl nem ismerhető időszakában meg
gyógyul Szépen bizonyltja ezt azon ta
pasztalás, hogy nagy városok boncolótermei
ben minden második-harmadik hullában 
találtak gümőkóros elváltozásokat, holott 
csak minden 7 halálozást okozza a gümőkór.
Ez tehát azt bizonyítja, hogy olyanok, kik 
előbb gümőkórosan voltak fertőzve, ebből 
kigyógyultak és később — esetleg a késő 
aggkorban — egészen más betegségben 
haltak el.

Teljesen indokolatlan és alapnélküli tehát 
a bacillustól való túlzott félelem, mert a 
bacillus csak akkor létesít tuberkulózis- 
betegséget, ha a szervezet erre hajlamos.

A hajlamosság lehet öröklött és le
het szerzett. Számtalan megfigyelés bizo
nyítja és a köztudatba is átment, hogy 
tüdővészes betegek csaladjában a felmenő 
ágon gyakran találkozunk a tuberkulózis 
egyes vagy többes eseteivel is és hogy az 
ilyen családokból száinazó utódoknak már 
testalkatán (tüdővészes testalkat) is kifeje
zésre jut ezen öröklött hajlamosság. Köze
lebbi vizsgálat azonban kiderítette, hogy 
nem maga a betegség öröklődik át, ha
nem csakis az errevaió hajlamosság * Ha 
ugyanis az újszülött gyermeket tüdövészes 
anyjuktól mindjárt a születés után elválaszt
juk és egészséges dajka által tápláltatjuk, 
ezek teljesen egészséges gyermekek módjára 
fejlődnek. Tüdövészes szülők ivadéka tehát 
hajlamossággal bírhat ezen betegségre any- 
nyiban, hogy esetleg könnyebben fog rajta 
a gümős fertőzés, mint egy ugyanazon 
viszonyok közt élő, nem hajlamos, ép ellent- 
állásu egyénen, de viszont, ha a fertőzéstől 
óva marad, ép oly jól fejlődhetik és egész
séges maradhat, mint akárki niás.

(Folytatása következik.)

*) Valósággal a veleszületett, tehát tényleg 
öröklött gümőkór esHei is Ismeretesek. Ezek 
azonban oly ritka kivételek, hogy a fenti szabályt 
csak megerősítik.
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Szervezeti élet -
kötelesség.

A fiirdősök szakosztályának közgyű
lésén megválasztott uj tisztikar és vá
lasztmány az elmúlt hónapban megtartott 
ülésén foglalkozott az uj munkaév pro- 
grammjával. Vollmann Ferenc v. tag azon 
indítványt tette, hogy az ui tisztikar tag
jai a szaklap részére minden hónapban 
a fúrdősöket érdeklő cikket Írjanak

Én, ki az uj tisztikar egyik tagja va
gyok és a ki az indítvány nagy bord
ereiét átérzem, kötelességemmé tettem, 
hogy irm fogok Azonban ha a iisztikar 
a kötelességének eleget is fog tenni, ez 
még nem jelenti, hogy egész munkát 
végeztünk. .4 jó munka csak akkor lesz 
leljes, ha szervezetünk minden választ
mányi tagja a reá bízott munkát becsü
letesen- elvégzi és minden rendes tagja 
a szervezetnek is hozzáiárul a munkához, 
valamint a lagsági kötelességének ele
get tesz.

Mi a kötelességünk, hogy jó és egész
séges munkát tudjunk végezni és tagjaink 
erkölcsi és anyagi érdekeiket eredmé
nyesen tudjuk szolgálni :

1. Fegyelmezett tömeggé kell formá
lódnunk, hogy minden viharral szemben 
meg fudiuk állani a helyünket. Tudnunk, 
kell, hogy a vihar a porszemet, ha ma
gában áll. elragadja, de ha sok-sok 
porszem összeforr, sziklaerős lesz, mely 
a legnagyobb viharral szemben is dacol.

2 Egy nagy betegségünkből kell ki
gyógyulnunk a közömbösségből, mely 
lelkünket megüli. Nem szabad azt vár
nunk, hogy csak mások dolgozzanak, 
míg mi talán csak azt várjuk, hogy a 
jól megtérített asztal mellé ülhessünk. 
Nem szabad az első sikertelenségre re
ményvesztetten megháiráínunk, hanem 
újból és újból kell kezdenünk, miq ered
ményt nem érünk. A mi nekünk hasznos, 
azért meg kell küzdenünk és ha nehéz is 
a küzdelem, az eredmény nem marad 
el. Szervezetünket sziklaszilárddá kell 
kiépíteni, mert azt a mi jogos ér
dekeink követelik meg. Szervezeti 
életet kell élnünk, mert a jövő boldog
ságunk függ tőié. Ezt pedig csak úgy i 
érhetjük el, ha lagsági kötelességünk
nek elegei leszünk.

3. A választmányi tagoknak köteles
ségük a tagokat és nem tagokat fel
szólítani a tagdijak befizetésére, vagy 
belépésre, esetleg a tagdíjakat, behatá
sokat átvenni és a szervezet pénztárába 
beszolgáltatni. A választmányi illéseken 
pontosan megjelenni és a szükséges 
dolgokról a tagokat tájékoztatni. A für
dőkben előforduló eseményékről, pana
szokról és kívánságokról az. üléseken j 
tartozik beszámolni.

4. A tisztikar kötelessége a tagok 
gazdasági érdekeit előmozdítani szemé
lyes közbenjárás, küldöttség vagy me
morandumok utián. Ugyanígy kell eljárni 
panaszügyekben is

A vezetőség a maga részéről meg 
fesz mindent, hogy kötelességének ele
gét tényén, azonban az eredmény csak , 
olyan lesz, amilyen a tagok támogatása 
és érdeklődése lesz a szervezetünkkel 
szemben. A háborúhoz háromszor is 
pénz kell, a szervezeti életünkhözpénzen 
kívül, kitartás, együttműködés és meg
értés is szükséges.

Szívleljük meg e sorokat és cseleked
jünk 1

Tartsunk ki zászlónk alatt, melyre jogos 
követeléseink írva vannak 1 Kitartás és 
erős akarat hozza meg a biztos sikert 1 

Nagy Pál.

„Otthon" részvényekre befizettek a következők: 
Potgorelecz Katalin (16) 4fi0 K, Oötz Ilona, Munka 
Laiosné, Farnadi Riza, Máté Rózsi, Tóth Mihály, 
Boros 1‘ona, Tóth Kálmánná és Unger Erzsébet (10) 
300 K, Magyorósi József, Furmann Pálné (7) 210 K, 
Oila Ferenc, Sarkadi Eszter, Szép Ilona, Horváth 
Gyuláné (5) 150 K, Antosi Pálné (3) 90 K, dr. Veres 
Imre, Tvetyák Borbála (2) 60 K, Tóth Paula, Gébet 
Annus (1) 30 K.

HÍREK.
Előfizetőinkhez. Kérjük mindazon t. 

előfizetőinket, kik állásukat vagy laká
sukat változtatják, azt a szövetség veze
tőségévei azonnal tudassák, hogy szak
lapunkat az újonnan bejelentett lakcímre 
kiildhessük. Bejelentés eszközölhető sze
mélyesen is, vagy posta utján levelező
lapon. Az utóbbi időben igen sok lap 
visszajött „elköltözött", „eltávozolt", „is
meretlen" stb. jelzéssel. Részben a mai 
magas postaköltség, részben az előfize
tőinket ért károsodás, mi által lapunkat 
a rossz címzés miatt nem kapják meg, 
indította a vezetőséget e felszólítás meg
tételére.

Betegápolók és ápolónők vizsgája.
A Magyarországi Betegápolók és Ápoló
nők Orsz. Egyesülete folyó évi juníus 

i 27-én (kedden) d. u. 6 órakor szövetsé- 
j glink helyiségében VII., Dohóny-uica 74, 

I. em. 16. sz. a. tartja a belegápolók és 
1 ápolónők tanfolyamának vizsgáját, rnely- 
i nek növendékeit tíz hónapon át fáradt
ságot nem ismerő buzgalommal oktatták 
dr. Rajnai Béla és dr. Schöller Károly 

j főorvos urak.
Kirándulások. Szövetségünk, mint az 

i elmúlt évben, az idén is sorozatos társas 
I kirándulásokat rendez. A kirándulások 
i fél és egész naposak lesznek. Kiknek 
í idejük engedi, akik az egész heti zárt 
i levegőjű munkahelyüket egy fél vagy 

egész napra fel akarják és tudják cse
rélni. vegyenek részt e kirándulásainkon 
Örvendezzünk az Isten által ajándékozott 

j szabad és szép természetben, melyből 
í nekünk egészségügyi alkalmazottaknak 
oly kevés jut osztályrészül. A kirándu- 

j lások helyéről és idejéről a szövetség 
, titkárságánál lehet érdeklődni. Vendé

geket is szívesen látunk.
Kirándulás Szövetségünk f. évi junius 

5-én (pünkösd hétfőn) egész napos ki
rándulást rendez a Kamara-erdőbe, 

í Találkozás reggel 6 órakor a szövetség 
! helyiségében. Indulás fél 7 órakor A 
I kiknek közelebb esik a Ferenc József- 
hid budai oldalán lévő törökbálinti vil
lamos-megálló, azok ott csatlakozhatnak 

, reggel fél 8 órakor. Vendégeket is szí
vesen látunk. A kirándulók egy napi 

i élelemről gondoskodjanak.
Halálozás. Bninszky Rezsőné 28 éves 

ápolónőt, önfeláldozó, lelkiismeretes szol
gálatában érte a halál. Temetése f évi 
április 28-án, a Szent István kórház 
halottas házából történt, melyen a szö
vetség tagjai és vele szolgálatban állott 
kartársnői nagy számban vettek részt. 
Szövetségünk nevében Szieben lózsef 
főtitkár búcsúztatta el Elhunytéval szö- 

• vétségünk egy kipróbált régi harcost 
! veszített el. Fmlékét kegyelettel őrizzük.
' Nyugodjék békében 1

Akinek van. Szövetségünk Kéri azon 
t. tagtársakat és tagtársnőket, kiknek 
megirt vagy megiratlan képes levelező- 

! lapjuk van, amit nélkülözhetnek juttassák 
el a szövetség vezetőségéhez, mit előre 
is hálásan köszönünk. Egyben kérjük 
mindazokat, kik a szaklapunk alapja 
javára rendezendő nyári mulatságunkon, 
mint rendezők részt óhajtanak venni, 
f. évi junius 15-ig a szövetség titkársá
gánál jelentkezzenek.

Müvészeslély az „Otthon" alap javára. 
A szövetségünk által husvét vasárnapra tervbe 
vett művészestélYiinket, a király elhalálozásának 
gyásza következtében, f. évi április 30-án tartotta 
meg a Gellérifürdő nagy halijában. Estélyünk az 
elhalasztás dacára is úgy erkölcsileg, mint anyagi
lag szépen sikerült. Estélyünk fényét Pallér István 
v. miniszter neje és több társadalmi előkelőség 
emelte, kik a késő éiieií órákig maradtak együtt. 
Műsorunk kimagasló szamát Záborszkyné Ilona az 
Operaház művésznője alkotta, ki előadásáért szűnni 
nem akaró tapsol kapott. Műsorunkon szerepeltek 
még Hegyessy Hona előadó művésznő, Onody 
Ákos a m. kir. Nemzeti Színház művésze, Losonczi 
Józsefné úrnő, kass Fe enc a miskolci színház v. 
tagja, Binéth Sárika, a Rákosi Szidi szini-iskola 
növendéke és Kállay Sándor tárogató játéka, kik 
külön mindannyian a legnagyobb elismerést váltot
ták ki vendégeinktől. Egy felejthetetlen, kellemes 
estély benyomásának hatása alatt hagyták el ven
dégeink a fürdő nagy hallját a záróra idején. Mi

ezúton is hálás köszönetét mondunk vendégeinknek, 
művésznőinknek és művészeinknek, valamint a ren
dezőségnek, kik fáradságot nem ismerve dolgoztak,, 
hogy estélyünk sikere biztosítva legyen.

Az estélyünkre a következő adományok és- 
felülfizetések érkeztek be: Pallér Istvanné 1000 K„ 
dr. Hasenfeld Artúr, dr. Genersich Andor 200 K,. 
11. f. T. 146 K, dr. Wencel Tivadar. Suba Imréné- 
150 K, dr. Göbl Albin, Décsey Margit, Bartha- 
Mária, Bereczki Júlia, Király Erzsi, Exner Adolfné, 
dr. Illyés Géza. dr Hült! Hümér, dr Brósz. Sándor, 
dr. Czukor, dr. I.énárd Zoltán, dr. l.iebermann Leó, 
dr. Szeghő Ernő. dr. Éling Rudolf, Langer Lajos, 
Molnár Rózsi, Horváth Béla, Tihanyi Károly, dr. 
Wenliardt János, dr. Schöller Károly, dr. Földi Ottó, 
Lindenmayer Piroska, Szélinger Ákos, Tomcsánvi 
Jolán, Willinger N., Benczúr üynla, dr. Píanenwald, 
dr. Lévin, Horog István, Végh Ferencné, Losonczi 
Józsefné, Takács Isivónné, Kovács István és neje,

i Nyilas Gyuláné, Göbölös Jánosáé, Paiasi Eszter, 
Mató Istvánné, Balázs Flóra, dr Berény, Bajusz

! Vilma, Bartha Árnál, Baracskay Józsefné, Bótha 
{ Vilma, Éder Teréz, Harkay Böske, Kupidon Mária, 
j Oszkó Teréz, Szilágyi Kató, Wurfer Viima, Punyi 
| János, Vollmann Ferenc, Somogyi Anna, Szombat- 
I helyi Sándor 100 K, Gaál Károly S0 K, Schöne 
j Irma 110 K. Szabó Imre 70 K, Rózsa Jenő, Fábián 
; Zsuzsa, Würster Mária, Virág Júlia, Rókus-kórház 
I szemészet, dr. Hajós Imre, Krausz Miksádé, Fazekas 

Mihály 60 K, dr. Epsfein László, dr. Szűcs Gyula, 
j dr. Vass Bernát, dr Puriesz, Bieber Jenő, Wald- 

iriann György, Szele Józsefné, Német Róza, dr. 
Krizs Árpád, Szele József, Molnár Zsigmond, Haász 

i József, Maguresz Mária, Barabás Róza, Péter Róza, 
j Weisz Salamonná, Ruhrenfeld Zsigmondné, Willín- 
| gerné. Magas, özv. Tóth Sándorné, Sebestyén 
I Róza, Holcz Konrád, özv. Márton Sándorné, Bokor 
I Zsuzsa, Vincze Erzsi, Börc«ök Rózsika, Mika Anna,
. Kardos Imréné, Varga Kató, dr. Schwarcz Ede, 
í dr. Marsovszky, Weisz Salamon, Lob! Ödön, Hoch- 
i tiauser, dr. Szamos Rezső, dr. Gulyás Lajos, dr. Csil- 
i lag Miksa, dr. rratrics Jenő, dr, Ádier, Rácz, d r .
: Csukás, dr. Virágh Elemér, dr. Lausehmann László,
: dr. Grófi Rezső, dr Mercz, dr. Szily Sándor, dr.
! Sülé József, dr. Székács Béla, dr. Verzár, dr.

G-rmán Tibor, dr. Sternberg Aladár, dr. Kelemen 
I György, dr. Szekér, dr. Révész, Göndöcs Jenő,
: Jankovics Aladár, Atkái i j  zseí, Will Péierrié, Hart- 

ner Alajos, Újhelyi Rezsőné, Czirj.ik Margit, Csáky 
I Mártonná, Pertelendi Mária, Kulpa Angelía, Luft 
j Kató, Lipták Mária, Csáky Márton, Horváth István, 

Mézes Gusztáv, Márkus Miklós, Györkös János, 
Mágli Józsefné 50 K. dr. Rajnai Béla, Schnör Osz
kár, Pálos Ödön, Bányász Böske, Fehér Margit, 
Kiss Angella, Majeczky Vera, Raczák Anna, 
Angeioiti Arthur, Tatár Balázs, Doszfál Henrik, Sütő 
Rózsi, Virág Júlia, Nagy Miklósáé, dr. Sirovicza 
Mihály, Papváry Árpád. Medveczki Magda, Szappa
nos Margit, Guftenberg józsefné, Szilvási Júlia, 
Tüskés Mária, Pardafi Mária, özv Simon Gyuláné,

I fingéi Erzsébet, Szép Gizella, Bukovszky Vanda, 
Kuspán Júlia, Aranyos Olga, Jáderm Otfórié 40 K, 
Földes Dezső 35 K, özv. Török Lajosné, Kugler 
Teréz, Tamásy Bianka 30 K, olvashatatlan aláírá
sok alapján befolyt 3391 K. Az adományozóknak 
és felülíizetőknek ezúton is iiálás köszönetét 
mondunk

A fürdősök arató-ünnepélYe. A fürdős 
szakosztály pénztár-alapja javára f. évi 
julius 2-án arató-ünnepélyt rendez. Azon 
kartársak és kartársnők, kik a közgyű
lésen körözölf rendezőségi ivet aláírták, 
kéretnek f. évi junius 16-án (péntek) 
esfe 7 órakor a szövetség helyiségében 
megjelenni. Valamint kérjük azon t. tag- 
társakat és tagtái snőkei, kik a rendezés- 

i ben, valamint arató-leányoknak óhajta
nak még jelentkezni, jelentsék azt be a 
a szövetség titkárságánál, VII., Dohány-
utca 74, 1. em. 16. szám alatt.

Az első segély nyújtás. A fürdős 
■ szakosztály vezetőségének kezdeménye

zésére 42 fürdős iagtárs vesz részt a 
Mentő-Egyesület által f. évi május 26-án 
megindított első segélynyújtási tan
folyamán. A már megindított tanfolyamra
több iagot nem fogadnak be.

Röntgen-vizsga. Dr. Schöller Károly 
főorvos ur vezetése alatt megtartott 
Röntgen-tanfolyamának hallgatói f. évi 
junius 28-án tartják vizsgáikat. Szövet
ségünk kezdeményezésére ez a Röntgen- 
tanfolyam a második.

Szerkesztői üzenet.
Többellnek. Kirándulásainkat már meg is kez

dettük. Mint tavaly, úgy az idén is szándékunkban 
van Visegrádra hajón kirándulni. Az időt még nem 
közölhetjük, mert még azt nem döntöttük el. Jelent
kezni minden esetre már most lehet. — D. I. 
Sopron. Lapunknak régen nem küldött már be va
lami érdekeset. Reméljük legközelebb ir.
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