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E G É S ZS É G Ü G Y I A L K A L M A Z O T T A K  LAPJA
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fürdősök, masszőrök, vizgyógykezelők, pedikürözők, 
úszómesterek stb., 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 képzett személyzetet helyben és vidéken.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én. Szerkesztő : E L Ő F IZ E T É S I ÁR:
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Dr. RAJNAI BÉLA Egész é v r e ....................... . 4000 korona

Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. 16. orvos, elnök Fél évre . . . . . . . . . 2000 „
Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb árban. Felelős szerkesztő: Negyed évre ........................... . 1000

Kéziratok vissza nem adatnak. SZIEBEN F. JÓZSEF. Egyes s z á m ....................... 500

E G É S Z S É G Ü G Y I  A L K A L M A Z O T T A K !
A f. évi október 5-én délután a ® ’■ „  _  '  legyen ott mindenki. Minden
fél 4 órakor a Gyutn-réle ven- ||S||1PbÍP b mFÖ ismerősünket vigyünk ma-
déglő kerthelyiségében (IX., W & w iy ts  U illlU J W E J Ü L  gunkkal. :: Jegyet lehet még 
Üllői-út 115. sz. a.) tartandó —■   . . r-------------  ------ ° kapni a Szövetség helyisé
gében (VII., Dohány-utca 74. I. em.) és a rendezőség összes tagjainál :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

T a g d íja in k  rendezése. Szövetségünk f. évi 
október elsején új tagdíjakat léptetett érvénybe. 
A  szövetségünk kebelébe tartozó Fürdős szakegye
sület iagjai újabban 10.000 K-át, a Betegápolók 
egyesületének tagjai, akik közkórházban, klinikán 
és egyéb intézetben vannak alkalmazva 8000 K.-át, 
a privát betegekhez és szanatóriumba vagy egyéb 
intézetekbe bejáró külön ápolónők 12000 K.-át fizet
nek havonta. Kérjük a Szövetség tagjait, hogy hát
ralékos tagdijaikat rendezzék, mert novemberben a 
a hátralékos tagdijakat is a fent jelzett alapon szá
mítjuk fel. A vezetőség.

üj intézkedések a Kerületi Pénztárban.
Eíbocsájtás terhe mellett tilosa borravalót elfogadni.

A Kerületi Pénztárnál újabban több uj rende
let jelent meg, mely megérdemli, hogy velük foglal
kozzunk és amelyek kellően igazolják, hogy hiány
zik belőlük a szociális tartalom. El kell Ítélnünk az 
uj rendeleteket, amelyek mindegyike külön-külön 
belevág a pénztárnál alkalmazott ápoló és fürdős 
személyzet gazdasági életébe és megszégyenítése, 
megcsúfolása azon hosszú éveknek, melyeket be
csülettel töltöttek el a pénztár kötelékében. Beszél
jenek a tények.

Egyik rendelettel eíbocsájtás terhe mellett tilt
ják el a borravaló elfogadását, amit messzire lát
ható nagy betűkkel írtak ki minden rendelő külön
böző falára. Azonban elfeledkeztek a szellemes 
urak — akik a plakátokat szerkesztették — azt is 
kiírni, ami az intézet szégyene, hogy akiktől eltiltják 
a borravaló elfogadását — amit csak szégyenkezés
sel fogadhattak el — a pénztár havi 800—900.000

koronát fizet. Alig hinnénk, hogy e jó urak gondol
tak volna arra, hogy e fizetésből még csak kenyérrel 
sem lakhatnak jól az alkalmazottaik.

A második rendelkezés arról intézkedik, hogy 
a fürdőben az alkalmazottaknak akik eddig fél nyolc 
órától fél két óráig dolgoztak, tovább is bent kell 
maradniok. Azok, akik a vizgyógykezelés munkáját 
végzik, valamint azt a helyet a pénztárnál, ahol e 
munkákat végzik, foglalják el, azoknak azt is kell 
tudniok, mit jelent ez újabb munkameghosszabbitás.

A harmadik rendelet értelmében ma már a 
pénztárnál odajutnak az alkalmazottak, hogy tekintet 
nélkül a szolgálati évekre 14 napi felmondással az 
utcára lökhetik őket.

Betetőzésül ma már a pénztárnál az ápoló és 
fürdős személyzetet annyiba sem tekintik, mint egy 
szolgát.

Az ily intézkedések, rendelkezések egész sorét 
Írhatnánk itt le, nem is szólva arról, mily bánásmód
ban részesülnek munkástársaink !

Nem kutatjuk kinek az agyában születnek meg 
ezen antiszociális és csöppet sem emberséges intéz
kedések, rendelkezések. A tény az, hogy ezek ma 
a pénztárnál fennállanak, miért is a szövetségünk 
ez irányban a pénztár igazgatóságánál eljárt. Ameny- 
nyiben az igazgatóságnál nem sikerült az ügyeket 
kedvezően elintézni, dr. Benárd Ágoston volt nép
jóléti miniszter urat kértük meg, hogy a személyzet 
ügyében a jelenlegi népjóléti miniszternél járjon el, 
aki ezt készségesen vállalta. Reméljük, hogy a mi
niszter úr a pénztár személyzetének ezen jogos pa
naszait méltányosan és sürgősen fogja elintézni.

Az „Otthon" felállítása gazdasági helyzeted javulását mozdítja elő l Agitálj érdekében I
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Aranyparitásos bérek —
aranyparitáson felüli árak.

Miért nem tud megélni a munkásság keresetéből?!

A mai lehetetlen állapotnak az az oka, hogy 
papirkoronában keresünk, ellenben mindent arany- 
paritáson felül fizetünk. Akinek békében havi 200 
korona fizetése volt, az ma legjobb esetben is csak 
120 aranykoronát keres. Ezzel szemben az árak 
messze túl vannak az aranyparitáson. Mert lássuk 
csak, hogy állnak az árak a régi, még az első há
borús évek áraihoz is és az aranyparitáshoz mérten :

Régi ár. Uj ár,

Kellene
lenni
arany-

k o r ó n a
paritás
szerint

Élelmiszerek
1 kiló disznóhus 1.— 48.000 17.000
1 kilo krumpli -.1 0 8.000 1.700
10 deka vaj -.2 0 12.000 3.400
1 kiló zsir 1.60 42.000 28.700
1 kilo fehér kenyér -.8 0 8.400 5.100
1 tojás -.0 5 1.600 850
1 pár csirke 1 .- 60.000 17.000
1 liter tej —.10 6.400 1.700
1 liter tejfel -.5 0 22.000 8.500

Gyümölcs
1 kiló szilva -.01 4.000 1700
1 kiló barack -.10 14.000 1.700
1 kiló szőlő —.20 14.000 3.400
Dinnye —.05 2.000 850

Ruházati cikkek
1 férfiruha 50.— 1,500.000 850.000
1 női ruha 70.— 1,000.000 1,290.000
1 pár cipő 10.- 300.000 170.000
1 pár keztyű 5.— 100 000 85.000
1 drb. férfiing 5 — 200.000 85.000
1 drb. gallér -.2 0 20.000 3.400
1 drb. nyakkendő 2.— 18.000 34.000

Vegyesek
1 liter bor -.8 0 20.000 13.600
Szódavíz -.05 3.000 850
Legkisebb borravaló -.0 4 1.000 680
Egy kitűnő ebéd 2.— 100.000 34.000
Villamos vonaljegy -.10 3.000 1.700

így aztán persze nem lehet megélni. Azért van 
olyan nyomorúság, mert minden túl van az arany- 
paritáson, kivéve — a kereseti lehetőség.

A főváros szűkmarkúsága.
A főváros szűkmarkúságáról már sokat irtunk. 

Azonban most, hogy az aranykorona fizetésére tér
tek át, élesen tűnik ki, mily nyomorúságos fizetése
ket állapítottak meg. A békében a főváros a kórhá
zaiban alkalmazott ápolónőknek 24—50 koronát fi
zetett egy hónapban. Ma, amikor mindennek az ára 
elérhetetlen magasságban mozog, ma a főváros 11 
aranykoronát állapított meg, mely fizetés 12 arany
koronánál magasabbra még az ötéves szolgálati időt 
meghaladott alkalmazottaknál sem emelkedik.

Még szembetűnőbb és szégyenteljesebb a fize
tési különbözet oly alkalmazottnál, aki felelősség- 
teljes bizalmi állást tölt be, például egy főápolónő

nél (mert ilyenek is vannak}. Milyenek itt az arányok. 
Békében volt a fizetése 48 korona. Ma tiz-tizenöt 
évi szolgálat utón 24 aranyhorona, vagyis a fele a 
békebeli fizetésnek. Hol van itt az igazság, a szo
ciális megértés. Több mint 15 évi becsületes, hűsé
ges és felelősségteljes állás betöltése után ma fele
annyi fizetést sem ad a főváros, mint amennyit az 
15 év előtt élvezett, sőt még annak a lehetősége is 
ki van zárva, hogy valamikor ki legyen nevezve, 
mert ez a fővárosnál ki van zárva. Ezzel szemben 
megkövetelik, hogy a személyzet a kórtermekben 
mindig tiszta és fehér ruhában teljesítsen szolgálatot 
és szeretetteljesen, odaadóan és önfeláldozóéin bán
jon a betegekkel. Vájjon honnan merítse mind e 
kellékeket? Kik azok, kik e példával járnak elől? 
A főváros urai, akik az ő gazdasági életüket ily 
nyomorúságos keretek közé szorítják? Ha emberek 
azok, kik ily fizetéseket minden arcpirulás nélkül 
tudnak a mai nagy drágaság mellett megállapítani, 
úgy ott hiányzik minden emberi és szociális érzék. 
Azok nem tudnak az evangélium szavai szerint 
élni, mely szerint minden dolgozó ember méltó az 
ő bérére.

Meddig tart ez még. Meddig kell ezeknek az 
uraknak még a fülükbe dörögni, hogy elég volt már 
a nyomorgatásból. Szövetségünk vezetősége is meg 
fogja sokallani — mint ahogy már sokallja is a 
folytonos halogatást — és szabad folyást enged azon 
elkeseredésnek, mely az egészségügyi alkalmazottak 
lelkében dúl. Memento móri. Legyen elég az öngyil
kosok számának szaporításából. Azt mondjuk elég 
és ne tovább. Szívleljék meg az egészségügyi al
kalmazottak e vészkiáltását mindazok, kik a sorsu
kat intézik.

Új magyar fürdők.
Lapunk legutóbbi számában foglalkoztunk für

dőink rossz kezelési rendszerével és azon kevés 
propagandával, mellyel azok gazdaságos kihaszná
lását elmulasztják. Most a szezon lezajlása után 
örömmel kell megemlékeznünk, hogv ezt nemcsak 
mi állapítottuk meg, hanem azon körökben is vissz
hangra talált ez, akik hivatva vannak e bajokat 
orvosolni. Ezt bizonyítja a Balneologiai Egyesület, 
mely f. évi szeptember 11.-én Lengyel Zoli min. tan. 
elnökletével gyűlést tartott. Szó volt a lezajlott fürdő 
idényről és megállapították annak eredménytelen 
voltát. Megvitatták a jövőre vonatkozó teendőket, 
melyek szükségessé váltak fürdőink érdekében. 
Foglalkoztak a már utón levő uj fürdőtörvénnyel, 
mely ma már igen szükségessé vált és amely ki fog 
terjedni a jövőben nemcsak a gyógy-, hanem az 
ország mindennemű fürdőjére. Tervbe vették, hogy 
az idegenforgalom szempontjából is nagyobbszabású 
propagandát fejtenek ki a jövőben és e célból egy 
fürdőügyi bizottságot alakítanak.

Kevés értékünk maradt meg a háború és for
radalmak által sújtott hazánkban, azonban ha e 
kevés értékeket összegyűjtjük és gazdaságosan ki* 
használjuk, úgy azoknak még mindig felbecsülhetetlen 
a jelentőségük. Különösen áll ez azon forrásainkra, 
melyek kiaknázatlanul, parlagon fekszenek, pedig 
gyógyhatásúkkal és klimatikus fekvésüknél fogva a 
külföld bármely gyógyforrásával felveszik a versenyt.

Örömmel értesülünk arról, hogy végre e téren 
is nagyobb érdeklődés és egyben vállalkozás indult

Fizesd a járulékodat pontosan, mert az utánfizetés nehezedre esik.
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meg. így alkalmunk van máris közölni, hogy a fürdő- 
ipar újabb tért hódit. Fehér megyében terül el a 
Velencei tó, amely a Balaton után a legnagyobb 
tavunk. Újabban e hely lett igen kedvelt, mely min
den tekintetben megfelelő strandfürdő formájában 
úgy a budapesti, valamint a fehérmegyei közönség 
részére szolgál. A viz gyógyhatását vegyileg állapí
tották meg és ez mint strandfürdő igen alkalmasnak 
bizonyult. A tó mellett elterülő falvak már meg is 
mozdultak, hogy azt gazdaságosan kihasználják, 
így Gárdony községben, mely legalkalmasabb park 
kiépitérére, egy részvénytársaság alakult és meg is 
kezdette az építkezés munkáját. Szép kabinokat 
állított fel, vendéglőt létesített a tó partján, tervbe
vette a község utainak kövezését és villanyvilágítás
sal való ellátását. így egy hatalmas strandfürdővel 
szaporodunk meg.

Tervbe vették Borsod vármegyében Miskolc 
mellett még a törökök idejéből létező igen jó gyógy
hatású forrásnak a kihasználását, mely sok beteg
ségre nyújt gyógyhatást rádiumos tartalmánál és remek 
klimatikus fekvésénél fogva, mely nékünk magya
roknak egy második Tátrát jelent.

Mi fürdősök örömmel kisérjük figyelemmel a 
fürdőipar fejlődését, a mi azonban csak akkor lesz 
teljes, ha az új fürdők mellé gondoskodás történik 
aziránt, hogy szakképzett fürdős személyzetet ne
veljünk, melynek képesítését nézetünk szerint, mint 
azt már évek hosszú sora óta hangoztatjuk, rend
szeres tanfolyam elvégzésével megszerzett állami 
jogérvényességű oklevélhez kötik. Nagy Pál.

Képesítésünk ügye.
(Folytatás).

De lehetővé teszi a nyugdíj és végellátási jogo
sultság életbelépte‘ését is, midőn a 28. B c. pontja 
alatt azt is kimondja, nogy a költségelőirányzat szük
ségleti részébe felveendők a kórházi alkalmazottak 
nyugdijai, illetőleg egyéb végellátási járandóságai is 
és ezt csak azon feltételtől teszi függővé, hogy vég
ellátási jogosultságuk — mint olyanoké, akik nem 
tagjai a törvényhatósági vagy községi nyugdíjinté
zetnek — a kórház alapszabályzatában jogérvénye
sen meg legyenek állapítva.

Miután pedig a szabályrendelet 6. §-ának 9-ik 
bekezdése értelmében az alapszabályzatot jóváhagyás 
végett a belügyminiszternek kell bemutatni, nyilván
való, hogy a közkórházi betegápolók nyugdíj és egyéb 
végellátási jogosultságának lehetősége kizárólag Nagy- 
méltóságod bölcs belátásától van függővé téve.

Megjegyezzük egyébként, hogy tudomásunk 
szerint Budapest Székesfőváros közkórházaiban még 
jelenleg is gyakorlatban van az, hogy ápolók vagy 
ápolónők, illetve ápolók özvegyeinek kegydijai a 
költségvetés szükségleti részébe beállittatnak és Nagy
méltóságod jóváhagyását el is nyerik.

Hátra van még az ápolóknak betegség és 
baleset elleni biztosítása.

Betegség ellen őket biztosítani bizonyára nem 
nehéz, mert nem kel! egyéb, mint annak az eddig 
is követett helyes eljárásnak engedélyezése, hogy 
az ápolók betegség esetén fizetésük be nem szün
tetése mellett a kórházban díjtalanul gyógyitassanak, 
a balesetek ellen pedig, melyek őket hivatásuk ter
mészeténél fogva könnyen érhetik, az országos mun-

kásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztárnál kö
tendő igen előnyös biztosítással érhető el a kívánt 
cél. Innen nyert értesítés szerint pl. a budapesti 
közkórházakban alkalmazo l ápolóknak baleset elleni 
biztosítása csak mintegy 800 K.-t tenne ki évenkint.

Mindezekből az következik, hogy az ápolók 
fizetésjavitása és nyugdíjjogosultságának és egyéb 
végellátásának biztosítása a napi ápolási dij emel
kedésével fog járni ugyan, ámde ezen emelkedés 
nem oly nagymérvű, hogy javaslatunk elfogadását 
gátolná, annál is inkább, mert a betegápolás most 
már égetővé vált kérdésének rendezésére más meg
oldást próbálni nem is állana módunkban.

Természetes, hogy az ápolási dij emelkedését 
a kérdés rendezésénél egyelőre csupán a fizetés- 
javítás és balesetbiztosítás fogja okozni, mig a nyug
dijak és végellátási költségek csak későbbi időkben, 
nevezetesen megfelelő szolgálati idő után fognak 
csak lényegesebb mértékben jelentkezni.

A felhozottakat példával illustrálandó, Budapest 
Székesfőváros közkórházainak összes, jelenleg en
gedélyezett világi ápolói létszáma átlagban 340, kik
nek fizetése 292 és 328 korona között variál. Átla
gosan 400 koronát véve fel, az 136.000 koronát tesz 
ki. Ha a kezdő javított fizetést 500 koronában vesz- 
szük fel, úgy ez 170.000 koronára rúg, vagyis a több
let 34.000 korona, ezen összeghez hozzáadva a 800 
korona balesetbiztosítási dijat. 34.000 korona volna 
az összes többlet, mely összeget elosztva az ápolási 
napok számával, 1.500,000-el, a napi ápolási díjnak 
nem egész 2 Va fillérnyi emelkedését eredményezné. 
Természetes, hogy a fizitésjavitást minden törvény- 
hatóságnak a helyi viszonyokkoz mérten bizonyos 
fokozatos előlépés lehetőségével kell rendezni. Mint 
kezdő fizetést 590 koronát hoznánk javaslatba, az 
élelmezésen és ruházaton kívül, 5—5 évenkint 100 
korona emelkedéssel. Ép igy a nyugdíj, illetve vég
ellátási jogosultság kérdését is a fennálló szabály
zatokkal kell összhangba hozni.

Javasoljuk tehát Nagyméltóságodnak, hogy 
mindazon hatóságokhoz, melyek közkórházakat tar
tanak fenn, körrendeletét kibocsájtani és abban ki
jelenteni méltóztassék, hogy a nagyfontosságú ápoló
kérdés rendezését megkönnyítendő, nem zárkózik el 
olyan határozatok megerősítése elől, amelyek az 
ápolók javadalmazásának a helyszinviszonyokhoz 
mért javítására, betegség és baleset ellen a javasolt 
értelemben leendő biztosítására, valamint a nyugdíj
igény és illetve végellátási járandóságnak a jóvá
hagyás végett bemutatandó kórházi alapszabályzat 
keretében leendő megállapítására és következésképen 
a napi ápolási dij emelésére irányulnak.

Ha az elmondottakban nyomatékos kifejezést 
adtunk annak, hogy a közkórházi ápolói szolgálat 
csak akkor fog arra a niveaura emelkedni, amelyet 
várunk és reméljük, ha a tisztességes megélhetés 
úgy a jelenben, mint a jövőben a javasolt áldoza
tokkal biztosittatik. úgy másrészt nem hallgatjuk el, 
hogy az igy megbecsült ápolói személyzettől a leg- 
odaadóbb munkásságot kell megkövetelni. Ugyan
ezért véleményünk szerint szükséges, hogy az ápolók 
szolgálati viszonyai, a főleg fegyelmi szabályai az 
alapszabályzatban szigorúan körülirassanak, bizto
sítva a feljebbvalóknak minden csekélyebb mulasz
tásra a megtorlás jogát, kiemelve, hogy ismétlés 
esetén ay ápoló minden igény elvesztésével a szol
gálatból azonnal elbocsájtható.

(Folytatjuk.)

A Szövetség csak úgy tudja teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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H Í R E K .
Halálozás. Krasznyovszki Mihály fürdős 1924. augusztus 

15-én hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. évi augusz
tus 17-én Érd községben volt, melyen a Hungária-fürdő sze
mélyzete, ahol alkalmazásban volt megbetegedése előtt, nagy 
számban vett részt.

Uszóverseny. Hévizén nagyszámú közönség jelenlétében 
folyt le augusztus 16-án a kilenc holdas tavon rendezett uszó
verseny, amelyen hivatásos úszómesterek vettek részt. A gyors- 
úszásban elsőnek ifj. Major Józ ef, másodiknak Jelinek Lajos, 
harmadiknak Punyi János érkezett be. Az úszók mindegyike 
derekasan állotta meg a helyét. A verseny rendezője Nagy Pál volt.

Kényelmes portás. Az utóbbi időben a főváros egyes 
kórházainál altiszteket cseréltek fel a szolgálati helyükön és igy 
került a szent László kórházból a régi kis Rókus kórházba — 
melyben ma már csak a Szt.-Rókus kórházban alkalmazott sze
mélyzetnek egy része lakik — egy altiszt, mint portás. Kényelem
szerető ember lehet, mert alig melegedett meg az uj helyén, 
már is azon kéréssel fordult a gondnok úrhoz, hogy szüntesse 
be az éjszakai kimaradásokat. A gondnok ur. aki értesülésünk 
szerint rokonságban áll a kapus „urral“, sietett is e kérésnek 
eleget tenni és igazgatói rendelettel, annak tudta nélkül eltiltotta 
az éjfélutáni kimaradást, ezt azzal indokolva, hogy az alkalma
zottak másnap nem tudnak szolgálatuknak eleget tenni. Furcsa 
indokolás. Éveken át nem volt panasz, most, hogy egy rokon 
van ott, akinek a nyugalmát zavarják, most bajok vannak. Mi 
azt tartjuk, hogy ha fennállanak a gondnok úr által említett 
panaszok, akkor vannak más eszközök, melyekkel a mulasztá
sokat büntetni lehet, azonban az alkalmazottak szabad idejét 
korlátozni, ahhoz mégsem lehet joga'senkinek sem Ma már a 
XX. szazadban élünk, nem süllyedhetünk vissza a sötét közép
korba. ezt a gondnok ur is tudhatná. Ma már az emberekben 
az embert kell tisztelnünk és ha nálunknál szerencsétlenebbek 
vannak, kiknek nem adatott meg, hogy felemelkedhettek, segí
tenünk kell rajtuk, hogy ők is az emberek sorába kerüljenek. 
Ha már becsületes megélhetést nem tud a főváros adni, legalább 
a levegőt ne vonják meg az alkalmazottaktól.

A szent Lukáes-fürdő személyzetének panasza. Nem 
első esetben kellett a Lukács-fürdő igazgatóságához fordulnunk 
Veszpréminé fürdőmesternő túlkapásai és gorombáskodásai 
miatt, amit a vezetésére bízott személyzettel szemben a maga 
részéről magának megengedett. Most újabban ismét lépéseket 
tett szövetségünk az igazgatóságnál, hogv szüntesse meg azt a 
rendszert, mely szerint a fürdőmesternő a maga részére 29 
kabint lefoglalt és azonkívül még külön leült pedikürözni is 
Újabban a szent Lukács-fürdő gazdát cserélt és igy uj igazgató 
is került a fürdő élére, akinéi szövetségünk főtitkára Szieben 
József a személyzet panaszát előtterjesztette. Az igazgató a 
panaszt méltányosnak találta és a kabinokat elvette a fürdő- 
mesternőtól. Az igazgató ezen igazságos intézkedését a személy
zet megnyugvással vette tudomásul. Érdekes és megemlítésre 
méltó, hogy Veszprémi, ki a férfi gőzfürdőnek a fürdőmestere, 
elég gerinctelen volt, amikor kérdést intéztek hozzá, hogy tagia-e 
a szövetségnek, azt a kijelentést tette, hogy nem. Ezek utón 
ővele, aki a fürdősök egyesületének választmányi tagja volt, 
teljesen tisztába jöhettünk.

Választmányi ülések. A Fürdősök Egyesülete f. évi szept. 
3-án választmányi ülést tartott. A nyári szünet utón egybehívott 
ülésen nagyszámban jelentek meg a választmány tagjai. Nagy 
Pál elnök megnyitójában beszámolt arról, hogy szabadsága 
alatt több idényfürdőt látogatott meg és az a meggyőződése, 
hogy a fürdőspólya még ma is biztos megélhetést nyújtó pólya 
azok részére, kik e pályán keresik kenyerüket. A szervezetnek 
azonban minden erejével kell hogy ódahasson, hogy e pólyán 
csak olyanok nyerjenek elhelyezést, kiknek kellő intelligenciájuk 
és rátermettségük van. E célbői a szervezet nem szűnhet meg 
továbbra is, mint eddig tette, küzdeni a képesítés kérdésének 
végleges megoldásáért. A jegyzőkönyv felolvasása utár. Gila 
Ferenc a pénztári állományról számolt be. Az indítványok során 
Szieben József főtitkár a tagdijak rendezésére vonatkozólag tette 
meg a javaslatát, mely tárgyhoz többen szóltak hozzá. A fel
szólalások utón megállapodtak az uj tagdíj rendezésében és 
megbízták a főtitkárt, hogy terjessze azt a szövetség elé. Fog
lalkozott továbbá az ülés a szt. Lakács-fürdő női gőzfürdősze
mélyzetének panaszügyével és elhatározta, hogy az igazgató
sághoz fordul a személyzet jogos panaszainak orvoslása végett. 
Ezután elnök az ülést bezárta. — A Betegápolók Egyesülete 
f. évi szept. 9.-én igazgatósági ülést tartott. Az ülést Madari 
Sándor ügyvezető elnök nyitotta meg. Jajcai Mária felolvasta 
a jegyzőkönyvet. Tatár Balázs pedig a pénztári jelentését tette

meg, mit az igazgatóság tudomásul vett. Szieben József jelenti, 
hogy a nyári szünet dacára is a fővárosi közkórhózak fizetés
rendezése érdekében eljárt. Sajnálattal kell azonban jelentenie, 
hogy a kapott Ígéretek ellenében nem oly arányban javították 
meg a fizetéseket, mint az az új költségvetésben felvétetett. 
Többek hozzászólása után olykép határozott az igazgatóság, 
hogy a szövetség vezetőségét megkeresi, hogy ez ügyben a vá
rosnál járjon el és hasson oda, hogy a fizetések rendeztessenek. 
A főtitkár még jelentést tett a rendezendő szüreti ünnepély 
előkészületeiről, mii az igazgatóság tudomásul vett. Az uj tagok 
névsorának felolvasása után az indítványok és levelek, kérvé
nyek tárgyalására került a sor. Az igazgatóság Mészáros Margit,. 
Göblyös Ferencné, Szedlók Anna, Zetlbacher Mária es Sándor 
Lídia kérelmének, melyben a 111-ik osztályból a II-ikba kérik 
magukat áthelyeztetni, helyt adott. Baross Erzsébet kérelmét 
segélyezési ügyében is tárgyalta az igazgatóság és megállapitota 
a segélyösszeg nagyságát. Szieben József főtitkár indítványozta 
a tagdijak rendezését, melyet hosszabb vita után megállapítottak. 
A tagdijrendezéssel kapcsolatban még a tisztviselők fizetését 
rendezte az igazgatóság, mely után több tárgy nem volt, elnök 
az ülést bezárta. — Szövetségünk f. évi szeptember 11-én tar
totta meg rendes havi választmányi ülését, a nyári szünet utón, 
melyet dr. Krizs Árpád elnök nyitott meg. Megnyitójában rá
mutatott a nyomasztó gazdasági helyzetre és kérte a választmány 
minden tagját, hogy az őszi szezonban a szövetség felelősség- 
teljes nehéz munkájában mindenki egyaránt vegye ki a részét. 
A jegyzőkönyv felolvastatolt, melyhez Nagy Pál tette meg az 
észrevételeit mely után ez hitelesíttetett. Baracsi Mihály pénz
táros a pénztári állományról számolt be, melyet Szieben József 
főtitkár észrevétele utón a választmány tudomásul vett. Szieben 
József f titkár beszámolójában szóvátette, hogy a főváros a köz
kórházi alkalmazottak fizetését nem oly arányban adta meg, 
mint ahogyan az az új költségvetésben felvétetett és ahogyan 
azt a szövetség vezetőségének megígérték, miért is a betegápolók 
szakosztálya a szöveteég vezetőségét kéri, hogy ez ügyben újból 
tegyen lépéseket. Jelentette továbbá, hogy a szt. Lukács-fürdő 
női személyzetének panaszát a fürdő igazgatósága elé terjesz
tette, ami méltányos elintézést is nyert. A csepeli kér. szoc. 
munkásság zászicszentelési ünnepélyén a szövetséget képviselte 
és a zászlószöget megváltotta. A választmány a jelentést tudo
másul vette. Nagy Pál a szaklap ügyben tett észrevételeket, 
mely vita tárgyát képezte. Dr. Krizs Árpád elnök bejelentette, 
hogy a titkárnő elsejével megvált állásától és igv uj tilkárnőt 
kell az irodába alkalmazni, kéri e tárgyban a kellő megfontolást 
és annak eldöntését, hogy a jelentkezettek Közül kit választ 
meg. Az ügy megvitatása utón a választmány Prófusz Etelkái 
választotta meg titkárnőnek. Somogyi Anna a könyvtár hasz
nálati díjnak újabb alapon való megállapítását kéri. Többek 
hozzászólása utón a könytár használati diját mór az első héten 
500 koronában és minden további hét után ugyanilyen összeg
ben állapította mész. Könyvbiztosiféknak 10 ezer koronát állapí
tottak meg, mely összeget a könyv beszolgáltatása utón az illető 
befizető visszakapja. Szieben József főtitkár jelentetle, hogy a 
fürdősök és betegápolók szakosztályai uj tagdíjfizetésekben 
állapodtak meg, kéri azt elfogadni. E tárgyban többen szóltak 
hozzá és a szövetség választmánya a beterjesztett tagdíjemelést 
módosítva, (melyet lapunk első oldalán ismertetünk) f. évi ok,, 
elsejével lépteti érvénybe. Ezzel kapcsolatban dr. Krizs Árpád 
elnök javaslatára a pénztáros meghallgatása után a tisztviselők 
és a takarítónő fizetését rendezte a választmány. Több tárgy 
nem volt, elnök az ülést bezárta.

Fürdősök figyelmébe! Mindazon fürdőalkalmazottak, 
(nemre való külömbség nélkül) kik az első segélynyújtási tan
folyamot a Mentő egyesületnél még nem hallgatták és nem 
vizsgáztak, jelentkezzenek mielőbb a hivatalos helyiségünkben 
a titkárságnál, VII., Dohány-u. 74. I. em. 16., hogy a vezetőség 
a kellő intézkedéseket megtehesse. — Szövetségünk Fürdős 
Szakosztálya f. évi október 2-tól kezdve hivatalos óráit minden 
héten csütörtökön este fél 7 órától 8 óráig tartja. Uj fürdős ta
gok csakis ezen napokon vétetnek fel. Régi tagok a hél bár 
melyik napján reggel 9—12 és d. u. 3—7-ig rendezhetik tagdí
jaikat. Állósbahelyezésük céljából ugyanezen időben jelentkez
hetnek.

Több fürdő-bérlet kerestetik.
Valamint egy nagyobb vidéki mezővárosban egy 
fürdő átalakításához társ kerestetik. Érdeklődők fel
világosítást nyerhetnek szövetségünk hivatalos helyi
ségében, Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. em. 

16. a titkárságnál.
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