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Egészségügyi Alkalmazottak
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fürdő- 
sek, fürdősnők, masszőrök, vizgyógykezeiők, 
pedikürözők, úszómesterek stb., kórházi segéd
munkások és rokonszakmával foglalkozók 

hivatalos szaklapja.
Lapja A Szövetség hivatalos ó rá i; reggel 9-tőí 12-ig, 

d. u. 3-tóí 7 óráig. — Díjtalanul közvetít inté
zetek, klinikák, kórházak, szanatóriumok, für
dők és magánosok részére képzett személy

zetet helyben és vidékre.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, Víl., Dohány-utca 74. I. 16. 
Telefon: József 122—24.

- SZERKESZTŐ:
5 Dr. RAJNAI BÉLA

orvos, elnök
! FELELŐS SZERKESZTŐ:
« SZÍEBEN F. JÓZSEF.

Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb árban.
Kéziratok vissza nem adatnak.

Előfizetési á r : Negyedévre 5C00 K.

„Otthon" felépü-Meghívói Szövetségünk f. évi április hó 5-én (vasárnap) d. a. -t órakor ez 
lése alkalmával a Zita-telep 50. sz. épületében (bejárat az Ollői-útról)

„Otthon“ -avatc őnnepélyí
Az ünnepélyek után bankett lesz 

be legkésőbb március hó 25-ig.

rendez, mely után a Szö
vetség V. éves fennállását íliszközgyöiés tartásával 

ünnepli meg.
Aki a banketten részt óhajt venni, azt a titkárságnál jelentse 

Az Elnökség.

Értesítés.
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Orsz‘ 

Egyesülete f. évi április  hó 19-én (vasárnap) d. 
ti. 5 órakor az „Otthon" nagytermében, IX. Üllői
ül Zita-telep 50. épületében tartja rendes évi

t i s z t ú j í t ó  k ö z g y ű l é s é t ,
melyre minden tagnak pontos megjelenését kéri 

Az Elnökség.
T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitó. 2, A jegyzőkönyv felolva
sása. 3 Pénztári jelentés. 4. Titkári jelentés. 5. A régi 
tisztikar felmentése és korelnök választása. 6. Az új 
tisztikar megválasztása. 7. Indítványok. 8. Elnöki 
zárszó.

Az indítványok a közgyűlés előtt 14 nappal 
előbb nyújtandók be a titkárságnál.

Elkészül az  otthon.
Az elmúlt számunkban megírtuk, hogy az 

,,Oíthon“ építkezését megkezdjük. E számunkban 
ma már azt Írhatjuk, hogy az „Otthon" építkezése 
nagy serénységgei folyik és ha az idő oly kedvezően 
tart, mint a februári hónapban, úgy március közepén 
be is végződik és „Otthonunk" rendeltetésének át 
lesz adható.

Hosszú évek fáradságos munkájának és áldo
zat készségének az eredménye ez. Ideális eszméink 
egyike az „Otthon" ime megvalósítva áll előttünk. 
Bár még nem abban a formában, mint a hogyan 
azt mi kívánjuk, mégis e kicsiny formájában is érez
ni fogjuk áldásos hatását.

Előttünk fog áliani és serkenteni késztet ben
nünket, hogy ezen alkotásunk nagyobbitásán fárad
hatatlanul munkálkodjunk, hogy mielőbb meg
nagyobbíthassuk azt.

Rendületlen hittel és bizalommal töltse el lel

künket a tudat, hogy csak kitartó energiával lehet 
alkotó munkát eredményezni. A szétforgácsolt erők 
összegyűjtése és a megértő együtt munkálkodás 
eredménye hozta létre e szerény kis „Otthoniunkat.

Büszke öntudattal és jól eső érzéssel tekintünk 
ezen alkotásunkra, mert nyugodt lélekkel válthatjuk, 
hogy a társadalom legszegényebb dolgozó rétegé
nek az egészségügyi alkalmazottaknak nehezen nél
külözött filléreiből épült fel. Hivatása ennélfogva 
tagjainknak a gazdasági megkönnyebbülést biztosí
tani, a békés megértést fejleszteni és kulturális igé
nyeinket fejleszteni.

E munkánk eddigi eredményéért hála és köszö
net jár mindazoknak, kik már is kivették részüket 
akár anyagi hozzájárulással, vagy tevékeny munká
jukkal az „Otthon" felállításában.

Azonban kérjük még mindazokat, kiknek mód
jában áll adománnyal vagy kölcsönnel segíteni, azt 
mielőbb juttassák el a titkársághoz.

Lapunk zártáig a kővetkező kölcsönök folytak 
be: a szövetég 5,700.000, a Betegápoiók Országos 
Egyesülete 5,500.000, Baracsi Mihály, özv. Matola 
Ferencné 2,000.000, Unger Erzsébet, Nagy Józsefné 1., 
Méder Mária 1,000.000, Hertelendi Mária, Hartner 
Alajos 500.000, Pitra Vera, Kulpa Angéla 100.000, 
Wolf Vilma, Riedl Ferencné 50.000 korona. Adomá
nyokból befolyt: Válfy Ferenc gyűjtése utján 1,016.000, 
Jajczai Mária gyűjtése utján 670.000, Görcg Ferenc 
150.000, Horváth Imréné, Kiss Gyula, Sípos Johanna, 
Varga József 100.000, Dániel Lajosné 79.500, Tóth 
Etel 57.500, Gyarmathy Róza. Szalay Kálmánná, 
Maríinovszki Teréz, Buschenreiter Teréz, Baiázsy 
Elemérné, Polanek József, Gerencsér Mária, Pitra 
Ilona, Feldman Mária, Nagy Erzsébet. Gerstberger 
Stefi, Éder Teréz. Fáb ’án Zsuzsa, Molnár Róza, 
Tommásy Bianca 50.000, Válfy Mária 60.000, Antal 
Júlia 35.000, Bede Jánosné és Pálfy István 34.000, 
Alacs Júlia 30.000, Kecskés Károlyné 28.000, Mur- 
csán Sándorné, Klucsár Vincencia, Szőke Mária, 
Schreiber Erzsébet 25.000, Bukovits Etel, Kupidon 
Mária 20.000, Herceg Piroska, Heinrich Mária, Deli 
Benőné, Onódy János, 10.000, N. N. 4.500.

Az „O tthon11 építkezéséhez mindenkinek erkölcsi kötelessége egy téglával hozzájáru ln i!
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A képesítés kérdése  a  
parlam entben.

Szövetségünk a fürdősök és betegápolók képe
sítéshez kötését a kommün bukása óta számtalan 
esetben sürgette a minisztériumban és illetékes körök
nél. Azonban e kérdés megoldását, már a béke ideién 
a, szövetségünk kebelébe tartozó Betegápolók és 
Ápolónők, valamint Fürdöalkalmazotak Egyesületei 
külön-külön is szorgalmazták. Számtalan esetben 
dolgozott ki e kérdés megoldására tervezeteket veze
tőségünk, valamint a közegészségügyi Tanács is, 
melyeket lapunk hasábjain folytatólagosan már ismer
tettünk, azonban mindezideig a tervezgetésnél az ügy 
tovább nem jutott.

Az elmúlt hónapban egyik parlamenti ülésen 
a kórházak válságos helyzetével kapcsolatosan a 
betegápolás képesítéshez kötésének ügyét dr. Barla 
Szabó József nemzetgyűlési képviselő tette szóvá. 
Bennünket igazol a felszólaló, mert az öt év előtti 
memorandumunk, amelyet a főváros egészségügyi 
tanácsához, valamint az akkori és jelenlegi népjóléti 
miniszter urnák is küldöttségünk utján átnyújtottunk, 
ugyanazt tartalmazta, hogy legalább a négy közép
iskola és a rátermettség legyen a legelső feltétele a 
képesítésnek. Azt is kértük, hogy 1914. évre vétessék 
revízió alá az ápoló és fürdős személyzet és aki 
a mértéket meg nem üti, szoritíasék más pályára. 
Ennek keresztül vitelére azonban elengedhetetlen 
főszükség — mint az a külföldön is megvan, — hogy 
e pályát hivatás szerűen betöltők sorsáról gondos
kodás történjen.

E kérésünk meghalgatásra nem talált, sőt azt 
láttuk, hogy közegészségügyünk e szervezete mind 
jobban sülyed a lejtőn, mert az olcsó munka erőnek 
az elve olyanoknak nyitotta meg az utat e pólyára, 
akik csak átmenetileg használják fel azt és a kik 
intelligencia vagy megbízhatóság szempontjából is 
sok kívánni valót hagynak maguk után. Sőt azzal 
a veszéllyel is fenyegetik a kórházakat, és magát 
a közegészségügyet, hogy tekintélyük és jó hírnevük 
érdekében a magukban hivatást és kellő szaktudást 
érző ápolónők vagy csupán privát betegek, vagy 
pedig teljesen más pálya felé orientálódnak.

E szempontok szem előtt tartásával örömmel 
kell üdvözölnünk dr. Barla-Szabó József nemzet
gyűlési képviselő ezirónyu felszólalását azon remény
ben, hogy ezen törekvésében is az orvosi karban 
és az orvos szövetségében magában is támogatásra 
talál. Sz. J.

A rendi és világi ápolónők.
(Vége.)

Forster, a nagy pedagógus „Cristus und das 
menscnliche Leben“ című könyvében Írja, hogy egy 
fiúnevelő intézetben néhány fiú este drótot feszitett 
ki a folyosón ezen a felügyelő megbotlott és a lá
bát törte. Az intézet igazgatója, mikor az esetet 
meghallotta rettentő dühös lett, s fenyegetőzve or
dította : majd csinálok én rendet! Csinált is. A bű
nös fiúkat úgy megverette, hogy egyikük elájult, a 
másikat ágyba kellett fektetni. Dühét otthon a háza 
népével is éreztette, úgy, hogy az egész ház félve 
az igazgató haragjától halálos csendben, remegve 
töltötte el az éjszakát.

Egy másik házban, ez apáca kolostos volt, 
egyik újonc nő szintén valami nagy bűnt követett 
el a rend s fegyelem ellen. Az esetet rögtön jelen
tették a főnöknőnek, az végighallgatta a panaszt, 
válasz nélkül a kápolnába ment^ majd délután ösz- 
szehivta a nővéreket s igy szólt hozzájuk: Hallot
tam mi történt s arra gondoltam, milyen főnöknő 
lehetek én, hogy ilyen eset a vezetésem alatt álló 
házban előfordulhatott. Milyen kevés élő hit lehet 
az én szavaimba, milyen kevés hűség a tekinte
temben ! Hogy fordulhatott volna elő ilyen súlyos 
fegyelemsértés, ha én úgy megszenteltem volna a 
lelkemct, amint ép felelősség teljes állásom megkö
veteli. Itt most nagy vezeklésre van szükség. En 
ma már megkezdettem ezt s remélem, hogy a bűn
bánatnak és önmegtagadásnak ezen hetében na
gyobb támasz s jobb példakép leszek a számotokra, 
különösen jobb vezető leszek azon fiatal lélek szá
mára. aki vezetésemet oly nagyfokú engedetlenség' 
gél megszégyenítette. Béke legyen velünk! s ezen 
szavakkal elbocsójtotía a nővéreket. A nővérek, 
akiket ez az uj és szokatlan büntetési mód s eljá
rás nagyon meglepett, bosszankodtak, hogy a bű
nös csak ilyen büntetésben részesült s a legidősebb 
nővér bement a főnöknő szobájába s előterjesztést 
akart neki tenni nagyobb büntetésre, de a főnöknő 
csendesen s szelíden rámutatott a Megfeszítettre. 
Azon éjjel, mikor a nővérek esti imájukat bevé
gezve, nyugodni tériek, s újra átgondolták az egész 
esetet, egyszerre világosan megértették, hogy Krisz
tus szenvedése és halála mit akar mondani a vi
lágnak, s hogy a lelkek igazi vezetése miben áll. 
Mig a bűnös nővér sűrű könyhullatások között ta
nulta meg. hogy mi az engedelmesség s szive vég
telen hálóra gerjedt az iránt, aki őt megmentette, 
isteni béke s boldogság költözött a kolostor összes 
lakóinak leikébe.

Melegen ajánlom az egészségügy s a kórhá
zak vezetőinek s általában minden vezető ember
nek figyelmébe Forster ezen kis elbeszélését. Fog
lalkozzanak végre komolyan, igazi keresztény meg
értéssel az ápolószemélyzet helyzetével. Ne eléged
jenek meg azzal, hogy haragosan végigvernek a 

i megbízhatatlanság s haszontalanság vesszejével az 
ápolónői karon, hanem ha az ápolószemélyzet tény
leg olyan rossz, keressék ennek az okát és pedig 
ne mindig az ápolónőkben, hanem önmagukban is. 
Vizsgálják meg lelkiismeretűket, hogy mit te'tek ed
dig az ápolónők megjavítására a fegyelmi bünteté
seken s elbocsájtáson kívül? Mi biztosra vesszük, 
hogy ha jobb belá.ásuknak engedve végre keresz
tül viszik, hogy az ápolószemélyzet nagyobb meg
becsüléshez, tisztességesebb fizetéshez (s nem 170 
ezer koronához havonta) jusson, ne a cselédelhe
lyezőkből legyen felvéve, hogy munkája nagyobb 
méltánylásban részesüljön — egészen biztosan jobb
is lesz.

A rendi ápolónők mellett, akiknek száma egyre 
fogy, mindig szükség volt s szükség lesz világi 
ápolónőkre is, mert a rendi ápolónők egyes osztá
lyokat (urologi nőgyógyászat stb.) nem vállalnak. 
Ha szükség van rájuk, törődjenek velük jobban, 
mint eddig. S hogy hazafias szempontot is említsek, 
gondolják meg az illetékesek, hogy ma célszerű-e 
magyar ápolónőket esetleg külföldi rendi ápolónők 
kedvéért állásukból elbocsátani, amikor annyi a 
megszállott területről menekült magyar.

Erős meggyőződésem, hogy Szövetségünk — s
A Szövetség csak úgy tud ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.
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ezt higyjék el az árulkodók is — a helyes úton jár 
amikor egyrészt védi tagjainak érdekeit, másrészt 
testvéri szeretettel köszönti az ugyanazon nehéz 
munkát végző magyar rendi ápolónőket s igazságá
nak tudatában teljes bátorsággal, keresztény belá
tásra, méltányosságra s jóakaratra figyelmezteti azo
kat, akik a kereszténységről annyit — szónokolnak.

Dr. Krizs Árpád.

K épesítésünk  ügye.
(Vége.)

Ami magát a kiképzést illeti, úgy a tanfolya
mot a magyar sebész társaság tervezetéhez hozzá
járulva, 1 évben javasoljuk megállapítani a követ
kéz tananyaggal:

1. Elmélet.
1. Az emberi test szerkezete és működése.
2. A betegség általában
3. Kórházi berendezés, betegszoba hygiene.
4. Betegápolás.
5. Beteg megfigyelés, jelentés az orvosnak, be

tegkezelés (rendeletek végrehajtása).
6. Sérülés, első segélynyújtás, haldoklóval és 

tetemmel való bánás.
7. Fertőző betegségek.
8. Betegápoló etikája (viselkedés, szófogadás, 

titoktartás).
II. Gyakorlat.

1. F é r f ia k n á l .
4 hó sebészet.
2 hó belgyógyászat.
A további 6 hónap alatt szabadon választha

tók : szemészet, bőrgyógyászat, urulogia és elmegyó
gyászat.

2. N őknél.
4 hó sebészet.
2 hó belgyógyászat.
A további hat hónap alatt szabadon választ

hatók: szemészet, bőrgyógyászat, gyermek- illetve 
csecsemőgyogyászat és fertőző betegségek.

Az elméleti tanítás nem vélaszth tó külön a 
gyakorlattól, hanem ezen utóbbi folyamén 6 hóna
pon át heti 2 órában teijesithető.

A végleges felvételt hat hetes próbaidőnek kell 
megelőznie, mely idő alatt a jelölt a betegek körül 
szükséges elemi teendőket (takarítás, ágyazás) végzi, 
tanult ápoló mellett virraszt, stb. A 6 hét elteltével 
az iskola vezetői előtt felvételi vizsgát tesz, melynek 
egyetlen célja, hogy a jelöltnek a pályára való rá
termettségét bebizony.tsa és csak kedvező eredmény 
esetén bocsájtatik a tanfolyamra.

A tanfolyam betöltése után, melynek minden 
szakmáját az osztályos vezető orvos a tanuló szol
gálati lapján havonkint írásban bizonyít, a tanulók 
vizsgálatot kötelesek tenni s ennek sikeres kiállása 
után a tanuló megkapja a bizonyítványt, mint „hiva
talosan képesített ápoló", melynek alapján az illető 
a betegápolást hivatásosan gyakorolhatja.

Minden betegápoló szolgálati könyvvel bírjon. 
Ezen könyvbe beírandó az illető neve, kora, szüle
tés helye, képesítése és eltöltött szolgálati ideje, 
melyet bizonyítvánnyal keil igazolni.

Az illető intézeti főnököknek necsak joguk, de

kötelességük legyen a teljes valót beírni még akkor 
is. ha az illetőt további pályáján megakasztaná.

Az ápoló-tanfolyamban való részvételt követ
kező feltételekhez kellene kötni.

a) Az illető fedhetetlen előéletű legyen,
t>) életének 20-ik évét mór betöltötte, de a

40-iket még nem haladta meg,
c) Írni és olvasni tudjon.
d) a megfelelő értelmiséggel és legalább elemi 

ismeretekkel bírjon.
e) testileg és szellemileg teljesen egészséges 

legyen.
Ezen követelményeket a jelölt okmányokkal 

igazolni tartozik.
A kiképzett ápolók bizottság előtt vizsgáznak, 

amely bizottságnak elnöke volna a tiszti főorvos, 
tagjai az illető kórház igazgatója s azon orvosok, 
kik az ápolókat elméletileg és gyakorlatilag kioktat
ták; a felekezeti jelöltek vizsgájánál az illető rend
nek főnöke, illetve főnöknője is jelen lehet.

Magától értetik, hogy Nagyméltóságod köz
egészségügyi felügyelői által a tanítás menetét épúgy, 
mint a vizsgálatot alkalmilag és szükség szerini 
ellenőriztetné.

Nagyméltóságod bölcs belátása fog dönteni 
abban, hogy a kórházban nyert kiképzésért, a vizs
gálatokért és bizonyítványokért az iltető jelöltek mi
lyen dijat legyenek kötelesek fizetni.

A siker bizlositása céljából szükséges volna, 
hogy ezen beíegápolósi tanfolyamok minél szélesebb 
körben ismertetve legyenek.

Ezekben volt szerencsénk Nagyméltóságodnak 
az ópolókérdésben javaslatainkat megtenni azon meg
jegyzés kíséretében, hogy bár nem tartottuk magun
kat illetékesnek arra, hogy a kérdés pénzügyi olda
lával is foglalkozzunk és a rendezéssel járó költsé
gek fedezetét az előadott részletességgel mégis egy- 

! részt azért, mert az ápoló-kérdés összes részletei.
tehát a pénzügyiek is egymással szorosan összefügg- 

! nek s különösen másrészt azért, mivel Nagyméltósá- 
! god kifejezetten olyan részletes javaslat felterjesztését 

méltóztatott tőlünk kívánni, hogy ez a kivitel alap
jául szolgáljon, ennélfogva a mondott pénzügyi vo
natkozásokkal is foglalkoznunk kellett.

Az eredmény világosan kézenfekvő : a közkór
házainkban ápolt szegény betegek eddig hiányosan 
voltak ápolva. Ha a belügyi kormány javaslatunk 
elfogadásával az ország közegészégügyének egyik 

1 fontos ágazatában, a kórházak ügyében áldozatot 
' hoz, mely áldozat a napi ápolás! dijak mérsékelt fel- 
j emelésében nyer kifejezést, úgy kórházi szegény be- 
! legeink a szó igaz és nemes értelmében ezentúl
I helyesen lesznek ápolva.

Fogadja Nagyméltóságod tiszteletünk kifejezését
Olvashatatlan aláírás s. k. Olvashatatlan aláírás s. k. 

jegyző. elnök.

H Í R E K .
A fürdőszemélyzet betegsegélyző és temetkezési 

egyesületének közgyűlése.
A II. Margit-körut 25. szám alatt levő egyesületi helyisé

gében csütörtök este tartotta meg a betegsegélyző egyesület 
1924. évi rendes közgyűlését, amelyen a 126 tagból több mint 
nyolcvanén vettek részt.

Bugyáki Ferenc elnök üdvözlő szavai után Nagy Mik4ós 
alelnök ismertette az elmúlt évnek az egyesület szempontjából 
fontosabb eseményeit.

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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Bejelenti, hogy az egyesület régi, érdemes tagja, Kiss Pál 
elhunyt és javaslatára a közgyűlés részvétét jegyzőkönyvileg örö
kíti meg.

Tóbiás Mihály egyesületi titkár bemutatja a múlt év 
számadásainak mérlegét, amely szerint az egyesületnek hadiköl- 
csönben, értékpapírokban 24961 koronája fekszik. Tagdijakban 
befoiyt 3 millió 364185 korona ; társasvacsorákból, adományok
ból 2 millió 240.000, temetkezési járiflékokból 2 milltó 210.000 
korona. Az összes bevétel 7 millió 874.910 korona volt.

Az év végén az egyesületnek 6 millió 275.715 K készpénz 
maradványa volt, mint egyenleg^ amely összeg az 1923 évi va
gyonnal szemben 6 millió 268.8öl K gyarapodást mutat.

Az egyesület tagjai a kedvező pénzügyi eredményt, 
amely az egyesület erős fellendülését, anyagi megerősödését 
bizonyítja, egyhangúlag és örömmel vették tudomásul és a fei- 
mentvényt a helyi tisztikarnak megadta.

Hajba Vendel korelnök az egyesületi tagok nevében a 
lelépő tisztikarnak eredményes és körültekintő munkálkodásáért 
igaz és hálás köszönetét fejezve ki, javasolja, hogy a kiküidött 
kandidáló bizottság jelölését a közgyűlés fogadja el, ami meg 
is történt.

Eszerint elnök lett újból: Bugyáki Perenc, alelnökök; 
Nagy Miklós és Nagy Gergely; gazda ; Pintér József; pénz
táros : Prebán Miklós; számvizsgálók ; Hajba Vendel és Keserű 
Béla ; ellenőr: Bözödi Pál ; beteglátogató; Berényi József- 
Válaszimányi tagok: Báránszky Henrik, Czeczitka Ferenc, 
Hollay János, Horog István, Hoíp Mihály. Kertész Károlz. 
Alaáchner Ödön, Nagy Lajos, Niesner Antal, Piacsek Ferenc, 
Sándor István, Sulzberger Ferenc, Wenczelovits Rezső és 
Weiser Károly- Választmányi póttagok leltek : Csonka Károly, 
Rizek Ferenc, Fazekas Mihály, Schnitz Pál, Gráf Józeef, Leit- 
ner István és Marton Miklós.

A nyugodtan lefolyt választás után az indttványok során 
Piacsek Ferenc javaslatára tért át a közgyűlés, amely a 
második orvosi állásnak és pedig Pesten leendő betöltésére 
vonatkozott.

Bugyáki Ferenc elnök megnyugtató kijelentése után, 
hogy a választmány a kérdéssel mér foglalkozott, a közgyűlés 
a megoldással a választmányi bízta meg és amennyiben a 
pesti oldalon lakó tagok száma emelkedni fog, a második 
orvosi állás betöltésre kerül.

A közgyűlés a tagok lelkes hangulatával záródott és a 
hivatalos aktusok után a tagok a fehér asztalok mellett beszél" 
ték meg a nyugodt jövőt Ígérő egyesület és a napi élet kér
déseit,

Ezüstíakodalom. Gutay Zsigmond fürdős F. évi íebr. 22-én 
tartotta 25 éves házasságának év fordulóját. Ez alkalommal 
házi istentisztelet volt, mely után családi körben ünnepelték az 
öreg ifjú párt. A karíársak nevében mi is a legőszintéb szeren
cse kivánatainkat tolmácsoljuk, kérve egyben, hogy uj frigyük 
ép oly tartós és boldog legyen, mint az elmúlt 25 év volt.

Halálozás. Szövetségünk egy igen agilis tagja Major Józsei 
fürdős, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. évi február 
6-án volt a Farkasréti temető halottas házából. A gyászoló család
tagokon kívül nagy számban voltak jelen a temetésen a szövet
ség tagjai. Az elhunytat a szövetség nevében dr. Krizs Árpád 
elnök, karfásai nevében Nagy Pál bucsusztatta el.

— Az Uj Szt. János kórházban rövid időn belül két hűséges 
társunk költözött az örökévalóságba: Marian Júlia és Szőke Anna. 
Egyik a sebészeten, másik a tüdő beteg osztályon működött 
közmegelégedésre. A karfásak kegyelete szer# gyönyörű 
koszorút helyezett mindkettő ravetalára, kopouojuKi’.ál szövet
ségünk elnöke, dr. Krizs Árpád s a kórház gondnoka Weigand 
István főfelügyelő mondott gyászbeszédet. Nyugodjanak békében.

Mi történik az uj ápolónők körűi. Mint a múltban már 
megírtuk, az egyik fővárosi kórházba néhány apáczát oszlottak 
be a kórtermekbe a betegek ápolására. Értesülésünk szerint az 
apáczák Francia országból Pozsonyba kerültek és onnan lettek 
ide a fővárosba irányítva. Azonban már a működésük kezdete 
is azt látszik igazolni, hogy a beteg ápolás terén nem nagy 
jártassággal rendelkeznek. Értesülésünk szerint ezt abból az 
esetből lehetett megállapítani, amidőn a betegnek karsbadi sót 
kellett beadni, ezt ugyanis kanálon adták be ami után a betegnél 
gyomormosást kellett alkalmazni. Vagy a Salvarsannál, melynél 
úgy járnak el, hogy az üvegcső végét az asztal széléhez verdesik 
miáltal az egész kis üveg tartály szilánkokra törik és a tartalma 
használhatatlanná válik. Azonban ezen kis dolgok nem kerülnek 
a nyilvánosáág elé — mint ez a világiaknál megszokot történni, 
sőt utóbbiaknál legtöbb esetben elbocsájfással végződik — hanem 
szép csendben, az igazgatói szobában egy kis szerény megdor- 
gálással elintéződve, folyik a munka tovább.

Ezen esetek csak annak igazoláséra irtuk meg, hogy 
tévedések vagy hibák mindenkivel megeshetnek, amelyekért

akár világi ápolónő követte el, akár rendi, egyforma elbírálásban 
kell részesíteni.

Szövetségünk f. évi február 19-én tartolta meg rendes 
havi választmányi ülését, melyet dr. Krízs Árpád nyitott meg. 
Válíy Ferenb felolvasta a múlt havi jegyzőkönyvet, mely ellen 
kifogás nem tételett. Szele József a pénztári jelentést tette meg, 
mely egyhangúlag tudomásul vétetett. Szieben József főtitkár 
bejelentette, hogy az elhelyezendő hirdetések ügyében elfért és 
az árak után érdeklődött. E tárgyhoz Balázs Flóra, Somogyi 
Anna és még többen szóltak hozzá és megbízták a főtitkárt, 
hogy a nyomtatványok költségei után is érdeklődjön, amiről a 
legközelebbi ülésen tegyen jelentést. A főtitkár jelenti, hogy az 
„Otthon" építkezése megkezdődött és az öt héten belül be is 
fejeződik. E célból indítványozza, hogy az „Otthont" ünnepé
lyes keretek között avassuk föl, mely alkalommal díszközgyű
lést rendezzünk és utánna bankettet. A tárgyhoz Baracsi Mihály, 
Balázs Flóra, Bell Vilma, Jelinek Lajos, Hartner Alajos és még 
többen szóllotak hozzá. Az indítványt a választmány magáévá 
tette. Ezután még több kisebb ügy elintézése után az elnök az 
ülést bezárta.

Választmányi ülések. A Betegápolók Egyesülete f. évi 
február hó 18-án tartotta rendes havi ülését, melyet Balázs Flóra 
alelnök vezetett. Jajc-ai Mária felolvasta a jegyzőkönyvet, mely 
ellen kifogás nem tétetett. Talár Balázs a pénztári állományról 
számolt be, melyet örömmel vettek tudomásul. Szieben József 
főtitkár jelentette, hogy az ,.Otthon" építkezése megkezdődött. 
Kérte az igazgatóság tagjait, hogy fokozottabb propogandát fejtse
nek ki a végleges befejezése érdekében. Ezután az egyesület 
belső ügyeit tárgyalta le az igazgatóság. A kérelmeknél Mézes 
Gusztáváénak az I. osztályba való átírását jogosnak tálálta. Özv. 
Tomkó Jánosné kérelmének, amennyiben csak hat hetes háborús 
tanfolyamról szóló bizonyítványa van, a hozott határozat alapján 
helyt nem adhatott. Proíusz Etelka titkárnő ismertette az uj tagok 
névsorát, mely ellen kifegás nem tétetett. Több tárgy nem volt, 
elnök az ülést bezárta.

Művész estély. A fürdősök által rendezett művész estély, 
mely a Szt-Gellért-fürdő nagy halijában f. évi február 22-én 
folyt le, a legszebb anyagi és erkölcsi sikerrel zárult. A műsor 
a vendégek körében a legnagyobb tetszést váltotta ki. Az es
télyen a következő felülíizetések folytak be: Szegő István ígazg... 
Rudas füdő vendégei 1,000.000 dr. Mandler Ottó f. o. 250.000, 
Bánlaky Géza, Knoll János 200.000, Burac Gyula t., Bauer Karoly, 
dr. Müller Jenő, dr. Vágó Illés, Takács Sándor. Fodor Ferenc, 
Schön Győző, dr Simicska, Gál M, Görgényi János, dr Kunszt, 
Veszprémi László 100.000, Drexler Ferenc, Bugyáki Ferenc. 
Latkovics Lajos, Klein Alfréd, Suhaj István, Kövecses György, 
Poszent V., Palankay János, Szalády Géza, dr. Heinrich Kálmán, 
Sáfár Pál, Tamásy Ferenc, dr. Pápp Lajos, Klein Szvetozár, Ze- 
lena Ignácné, Horváth István, Prohászka, Schnitz K., Weisz- 
berg M. 50.000. Kertész Károly 60.000, Schmvedt József, Para- 
dis F. 40.000 Barabás Jenő 35.000, Bakos Mihály, Szemler Ir- 
muska, özv Berger Antalné, Kocsis Károly, N. Istvánné, N. Ma
riska, Buchbaumné, Kutlsarekné, Jakabné, Gárdonyi V. 30.000, 
Kovács István, Gráf Józ«ef, Mozsár Gizi Tömpéné, Nagyné. Dá
vid J.-né 20.000, Ujhelyir.é 100.000, Kepler Ferenc 150.000, Vad
kerti Gyula 100.000 korona. Az, adományozóknak ezután hálás 
köszönetét mond a rendezőség.

Figyelmeztetés. Szövetségünk vezetőségének tudomására 
jutott, hegy a magát Közegészségügyi Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetségének nevező alakulás oly képen óhajt tagokat szereszni, 
hogy az ápolónőknek azt mondják, hegy a mi szövetségünk 
fiókját képezik. Ezen állítás nem felel meg a valóságnak, mert 
mi ez időszerint ép úgy, mint a múltban sem voltunk semmi 
féle összeköttetésben. Ez okból kötelességünknek tartjuk, hogy 
ezután is Figyelmeztessünk minden egészségügyi aikamazottaí, 
hogy ilyen agiíációnak ne üljön fel.

Pályázati hirdetés.
Az „Olthon“-unk megnyílásával egyidőben a házfelügyelői 

teendők végzésére pályázatot nyitunk. Szövetségünk mindazon 
tagjai, akik ezen állást elnyerni óhajtják, ez ügyben a titkárság
nál nyerhetnek/felvilégositásl. A pályázatok benyújtásának határ
ideje f, évi március hó 15-én jár le. Később érkező pályázatok 
figyelembe nem vétetnek. A pályázatok a titkársághoz nyújtandók 
be, VII., Dohány-u. 74. I. em, 16. Az Elnökség.

Gőz- és kádfürdő Cegléden 
k o n k u rre n c ia  n é lk ü l, e la d ó , v a g y  tő k e e rő s  
b é r lő n e k  —  ki a z t a la p o s a n  h e ly re  h o z z a  —

h o s s z a b b  id ő re  b é rb e  is  ad ó .
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