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T ó vá ro si és v id é k i ta g ja in k  figyelm ébe!  

Kérjük, m in dazon  t. T ag társn öket és T a g tá r
sa k a t, ak ik  ta g d íja ik k a l több h ó n a p ró l h á tra 
lékban vannak, ren d ezzék  a z t m ielőbb. J  ta g 
d i ja k a t  helybeliek  szem élyesen  fizethetik , de  
ha a szo lg á la tu k  á lta l a k a d á ly o zv a  van n ak, 
á g y  a v idék iekkel e g yü tt posta  ú tján  is e lin 
tézh etik , ez esetben k ér jü k  a ta g sá g i kön yvecs
k é t is  beküldeni, m it p o s ta fo rd u ltá v a l v issza -  
k iild ü n k . A p é n z t és kön yvecské t a z  egyesü le t 
c ím ére  (B u d a p est, V II. D oh án y-u . 14. I. em, 
16. s z .j k e ll beküldeni.
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Szövetségünk közgyűlése.
A szövetség az idén a megszökött idejétől eltérően 

•egy hónappal később, azaz f. évi május hó 17-én tar
totta meg rendes évi tisztújító közgyűlését, melyen a ta- 
&ok a beállott nagy hőség e lenére is igen szép szám
mal jelentek meg. A közgyűlés azért szenvedett kése
delmet, mert a. szövetségnek habár nehéz áldozatok 
árán is sikerült a hosszú évek óta szorgalmazott Otthon 
nát felállitani és az idei közgyűlését már az Otthon 
nagytermében óhajtotta megtartani, mely több mini 
ezerötszáz ember befogadására alkalmas.

A közgyűlést dr. K r iz s  Árpád elnök ur a követ
kező beszéddel nyitotta meg:

T. Közgyűlés! Kedves Testvérek!
A szakszervezeti közgyűlés célja az, hogy a vezetőség 

évröí-évre beszámoljon működéséről s megkérdezze a szervezet 
tagjait, meg vannak-e elégedve a vezetőség munkájával, a fel
mutatott eredménnyel s egyúttal ismertesse a következő év 
munkaprogrammját.

Ha végig tekintünk az elmúlt éven. számba vesszük annak 
eredményeit, nincs okunk sem az örömre, sem a szomorúságra.

Az örömre azért nincs okunk, mert egyesületünk az el
múlt év alatt nem nőtt, nem fejlődött, nem izmosodott, a kitű
zött programmot megvalósítani sok esetben nem tudta, teljes 
megelégedést keltő nagy eredményeket elérni nem tudott. De 
szomorúságra sincs okunk, mert a nehéz viszonyok dacára mégis 
sikerült programmunk egyik pontját, az „Otthon** felépítését 
megvalósítani.

Hogy nagyobb eredményeket nem érhettünk el. ennek 
okát az általános gazdasági nyomorúság mellett, különösen há
rom dologban látom.

Az első a vezetőségben keresendő A szövetség vezető

sége — s ez alatt a választmányt értem — nagyobb agilitást 
fejthetett volna ki a tagok gyűjtésében, a munkaalkalom felku
tatásában, a szervezeti élet fellendítésében. Elismeréssel kell 
megemlékeznem a választmány azon tagjairól, akik az egész év 
folyamán szorgalmasan eljártak a választmányi ülésekre s ezért 
nekik itt ünnepélyesen köszönetét is mondok, de sajnálattal kell 
megállapítanom, hogy a választmány több tagja nem teljesítette 
a megválasztás elfogadásával vállalt kötelességét. Az új választ
mány igen tisztelt tagjait már most megkérem, hogy a jövőben 
nagyobb agilitást fejtsenek ki, mert a választmány agilis mun
kájától függ az egész egyesület sorsa, virágzása vagy hanyatlása. 
Nagyobb súlyt kellett volna továbbá helyezni a kórházi alkal
mazottak meglátogatására s megszervezésére, támogatására s 
ielkesitésére is ; ezen a hibán a jpvőre feltétlenül segíteni kell, 
különben a tagok létszáma csökkenni fog, ez pedig az egyesület 
eredményes munkáját veszélyezteti.

A második ok az egészségügyi alkalmazottak viselkedése, 
igen nagy azoknak az alkalmazottaknak a száma, akik munkás
öntudat hiányában nem törődnek a saját egyesületükkel. Nincse
nek tisztában azzal, hogy a szervezkedésben milyen erő lakozik, 
hogy a szervezkedés mennyire biztosítja a munkásság jogait és 
jobb megélhetését, boldogulását. Sok a lesipiiskás, aki szívesen 
felveszi a mások állal kiverekedett nagyobb fizetést, de maga 
áldozatot hozni, tagsági dijat fizetni nem akar. Ezeket fel kell 
világosítani, hogy a munkásság sorsa szakszervezet nélkül sok
kal mostohább lenne, mint amilyen; ezekkel meg kell értetni a 
szervezkedés szükségességét s fontosságát 3 a szervezetlenség 
szomorú következményeit. Ha az összes egészségügyi alkalma
zottak egy táborba tömörülnének és összetartanának, sokkal 
jobb helyzetet biztosíthatnának maguknak.

A harmadik ok a közszellemben rejtik, amely a szociális 
követelések s a szociális haladásnak nem barátja Az egészség
ügy vezetőinél nincs meg mindig a kellő megértés, az őszinte 
jóakarat. Egy kórházigazgató azt mondotta egyszer az egyik fő
orvosnak. aki panaszkodott, hogy az ápolónői fizetések nagyon 
alacsonyak : „barátom, az én fizetésem se éri el a békeparitást, 
sőt az ápolónők aránylag jobban vannak fizetve mint én, ne 
türelmetlenkedjenek hát, hanem dolgozzanak? Amig a vezetők 
be nem látják, hogy a létminimumot mindenk< számára bizto
sítani kell, hogy az lelkiismeretbeli kötelesség — addig nagyon 
nehéz az egészségügyi személyzet sorsán javítani nehéz a szer
vezetnek nagyobb eredményeket felmutatni.

De csüggedni mindezek dacára sem szabad. A szívós ki
tartó munka eredménye késhet, de végleg el nem marad. A kis 
eredmények is azért eredmények, a kis léptekkel való haladás 
is azért haladás. Az egészségügyi alkalmazottak sorsa is meg 
fog javulni, ha maguk is törekednek erre céltudatos komoly 
munkával. A szervezeti vezetőség közgy űlési beszámolója akkor 
könnyebb s örvendetesebb lesz.

Ennek a jobb jövőnek reményében üdvözlöm a megjelen- 
lekel s közgyűlésünkre Isten áldását kérve, azt ezennel megnyitom.

Az „O tthon" építkezéséhez mindenkinek erkölcsi kötelessége egy téglával hozzájárulni.
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A közgyűlés az elnök megnyitója után a múlt évi 
jegyzőkönyv felolvasásától elállott.

A pénztári jelentés ismertetése előtt érkezett meg 
dr. B e n á rd  Ágost v. népjóléti miniszter, ngy. képvi
selő úr, kinek B a lá z s  Flóra clelnöknő tolmácsolta dr. 
R a jn a i  Béla főorvos úr, a Belegápolók Országos 
Egyesülete elnökének üdvözletét.

Ezután S z e le  József a pénztárt mérlegről számolt 
be, majd a jövő évi mérlegelőirányzatot mutatta be. A 
közgyűlés örömmel állapította meg, hogy a súlyos gaz
dasági év ellenére is az Országos Szövetség szép ered
ménnyel zárta mérlegéh

S z ie b e n  József fö iíká r apró részletességgel szá
molt be a szövetség egy évi munkájáról és elért ered
ményeiről. Kimutatta a szövetség taglétszámát, az állás
közvetítést és a levelezések számát. Beszámolt a tagok 
gazdasági érdekében kifejlett eredményes munkásságról. 
Végül számot adott az Otthon építkezés céljaira befolyt, 
összegről és zzon kiadásokról, melyek ahhoz szüksé
gesek voltak. .Megemlékezett ezen beszámolása kapcsán 
anól is, hogy az Otthonban 40 egészségügyi alkalma
zott nyert bentlakást, akik között, nem egy van, aki egy 
két gyermek neveltetésének és eltartásának gondjaival 
van terhelve csekély fizetése me lett. A főtitkári jelen
tést a közgyűlés nagy lelkesedéssel vette tudomásul, 
mely után az elnök kérte a tisztikarnak a felmentésé’

Korelilöknek S z e le  József választatott meg. ki a 
tisztség elfogadása után kérte egy öttagú jelölőbizott
ság megválasztását, melynek tagjai lettek: M e d e r  
Mária, S o m o g y i Anna, T ö r ő  Ignác, V ir á g  Júlia 
és H o ro g  István.

A jelölőbizottság előterjesztése alapján az új tisz
tikar a következőképen alakult meg: Diszeínök dr, 
K r iz s  Árpád, elnök dr. B e n á rd  Ágost főorvos, aiel- 
nökök B a lá z s  Flóra, M á d  á r i  Sándor, N a g y  Pál, 
főtitkár S z ie b e n  Józse*, pénztáros S z e le  József. 
Ellenőrzőtiacttséc,! tagok P a p d y  Artalné, B a ra c s í  
Mihály, B a r i n k a Józsefné. S c h m i c d t József, T a tá r  
Balázs, H a l lg a t ó  Gyula.

Választmány: Suta Imréné, Válíy Ferenc, Virág 
Júlia II.. Somogyi Anna, Bell Vlma, Bencsics Józsefire, 
Aléder Maris. Zsálik Győrgyné, özv. Tóth Gyuláné, 
Kaivalits* Eeditora, Görög Ferenc, Exner Adotfné, Dobák 
Feiencné. Horváth Gyuláné, Deák Mária, Jajczai Mária 
Boiay Józsefné, Gáspár Ágnes, Tóth Balázs, Esztergá
lyos Erzsebe* Horog István, Gila Ferenc, Fazekas M i
hály, Kertcsz Károly, Hartner Alajos. Bugyáki Ferenc, 
Törő Ignác, Oltod i János, Veszprémi László, Pellák Sá
muel. Póttagok lettek: Perlaky Erzsébet, Kovács Ferenc, 
Vaiga Józse1, Piacsek Ferenc, Mofdovan Mikós, M o
noi i Erzsébet Huszóczi Etek Nagy Gergely, Horváth 
Mária, Varga .Mária,

A választmányi tagok megvalasztasa előtt S z e le  
József üdvözölte az új elnököt és kérte székének elfog
lalását.

Dr. B e n á rd  Ágost meieg szavakban fejezte ki kö
szönetét a megtisztelő bizalomért. A következő szava
kat mondotta: Testvérek! Amikor ide beléptem úgy ér
zem nem idegenek közé jöttem, mert ez a szövetség all 
legközelebb hozzam. Mint keresztény és magyar ember 
már gyermek korom óta szolgáltam a keresztényszoci- 
alista ügye’ . Alinjszterségem alatt, amidőn mint az egész
ségügy legfőbb őre fejtettem ki tevékenységet, már ab
ban az időben is rendeleti irton tettem az érdekűkbe”  
intézkedéseké*, melyeket sajnos utódaim nem követtek. 
Amidőn az elnökséget elfogadom programmot is adok. 
mely szerint minden törekvésem oda irányul, hogy jól

képzett egészségügyi személyzetet neveljek, akiknek 
megfele'ö gazdasági helyzeiet is biztosíthassak. Más- 

í részt a taglétszám gyarapítására fogok törekedni. E 
í cél e'éiéséíe minden tőlem telhetőt el fogok követni.
! Majd üdvözöíle az újonnan megyá'aszíott vezetőséget, 
í összetartásra, megértésre és kitartásra buzdította őket. 

Dr. K r iz s  Árpád szólalt fel ezután, megköszönte
1 azon meleg tagaszkodás* me’yet ve'e szemben tanú

sítottak ciszelnökké választásával, amit köszönettel el
fogadott, Az új elnököt üdvözölve többek között ezeket 
mondotta: Kegyelmes Uram! Az egészségügyi aikaima-

1 zottak, akiket ma itt magad előtt látsz és azok is akik 
1 egyéb okok miatt ma ü t nem jelenhettek meg, mind be- 
í csüle'es jó keiesziények, azonban nagyon, de nagyon 

szegények. Azért kértek, hogy szeretette! karold fel 
ügyüket. Beszéde folyamán Ígéretet tett, hogy az új el
nök e nemes munkájában, amennyire tőle tedk minden
kor segítségére lesz.

S z e le  József is üdvözölte az új elnököt és bit-
I vallást telt. hegy az egészségügyi alkalmazottakban hü 

següö’ársra lalál nehéz munkájában.
Majd B a lá z s  Flóra kert és kapott engedélyt a 

felszólalásra. Indíttatva érzi magát a felszólalásra akkor, 
amidőn régi elnökünk az akriv munkahelyéről távozik, 

I mert ellenségeink úgy szeretnék ezt feltüntetni és a hi- 
I szgjtenyekkel elhitetni, mintha ez felsőbb utasi’ ásra tör- 

Történnék. Majd fogia kozott a Népszavában hónapokkal 
ezelőtt megjelent azon közleménnyel, mely azzal vá
dolja meg szövetségünké*, hogy annak íagjait felsőbb pa- 

| rancsra kényszeriették ke és hogy a szövet, ég az egész
ségügyi alkamazotiak érdekeit eá iu te . G y a lá z a to s  

' r á g a lo m n a k  m in ő s í t i  az é g é s  z k ö z le m é n y t ,  
mert szövetségünk vezetősége a tagjainkat nem kény- 

j szeieszközökkel nyerte meg és azok gazdasági és ?zo- 
j ciá.is igényei’ , mindenkor a legerélyerebben szolgál a.

Szocialisták vagyunk —  mondja —  a szó nemesebb ér- 
I telmében és amikor tagjaink kenyerét védjük a neliéz 

gazdasági \ iszonyok mel ett —  még a rendi ápolókkal 
szemben is —  aiíket mindamellett mindenkor testvére
inknek ismerünk el, azonban szövetségünk tagjainak

! kenyere mindenek feleit áll.
B a lá z s  Flóra felszólalását a megjelentek közül 

i sokan könnyes szemmel hallgatták végig és a Népszava 
támadáát szövetségünkkel szemben megvetéssel u a i-
fotíák vissza.

N a g y  Pál az Otthonunk avató ünnepélyével kap
csolattan a napi'apokbsn megjelent közleményre tetle 
meg kifogását, mert az csak betegápotókról és nem 
egészségügyi alkalmazottakról szól, valamint a szakla
punkról is meglette észievételei*.

A felszólalónak S z ie b e n  József adta meg a fel- 
világosi'ás*, mit ö tudomásul vett.

S z ie b e n  József bejelen i, hogy az a'apszabályo- 
kat módosító pontjaival újból fel kel! a minisztérium
hoz terjeszteni. A módosjló pontok ismerteiése után a 
közgyűlés utasította a veze I őségét anrak telerjesztérére.

S z ie b e n  József főtitkár bejelenti, hogy az a ap- 
szal-áli aink megengedik egy ten.e kézé i és Leiegsegdi) 
alap (élesítését Ezen alapot tagjaink közül igen sokan 
nélkülözik és már meg is indult az agitáció egy ilyen 
alap létesítésére, melynek eddig már több mint 90 tagja 
van. A bejelentést a közgyü'és tudomásul vette.

Több tárgy nem lévén, dr. B e n á rd  Ágost elnök 
zárószavaival ért véget a közgyűlés.

A Szövetség csak úgy tud ja  teljesíteni kötelességét, ha tagja i rendesen fizetik a já ru léko t.
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Temetkezési és betegsegély
alapot létesítünk.

Szövetségünk vezetősége a tagjaink egy régi óhaját 
kívánja teljesíteni, amidőn megszervezi a te m e tk e 
z é s i és b e te g s e g é ly  a la p o t .  Aliit) fontossággal 
bír ez tagjaink szempontjától, külön nem kall ismertet
nünk. Tapasztalásból tudjuk, hogy a mai csekély iizeté- 
sek mellett tagjaink nagy része arra az időre, amidőn 
egy-egy betegség a kenyérkeresetüktől fosztja meg, a 
legkétségteejtőbb helyzet elé néznek, mert a legszüksé
gesebbet sem tudják betegségük alatt beszerezni.

Vagy haláleset alkalmával a legtöbb esetten gyűj
tések útján a kartársak és kartársnök jóindulatára utalva 
temeítetnek el. Szomorú és kétségbeejtő ezen helyzet ’ 
és megalázó is.

Ezt kívánjuk kiküszöbölni, amidőn a b e te g  se
g í t ő  és te m e tk e z é s i  a la p o t  felálltjuk. "Ne le- | 
gyünk reá utalva, hogy e súlyos "időben kegyelem ado
mányoktól la'tassunjk e’, vagy végső esetben föide'tes- 
sünk el.

Ha sokan leszünk a b e te g s e g i tő  és te m e t
k e z é s i  a la p n a k  tagjai, csekély kis összegből, oly 
arányú segélyeket utalhatnánk ki beteg vagy elhalt tag
jainknak, melytől betegségük alatt a szükségeseket be- 
szerezhelik, elha'álozás esetén pedig tisztességes elle- I 
melésükiől gondoskodva van.

A segélyalap működését már 100 taggal megkezd
heti és mint jeleztük eddig már a 90-et érte el. Minden 
tag a belépés napján egyszer smindenkorra belépési díj 
fejéten 10.0C0 koronát fizet be, melynek ellenében a 
tagsági könyvecskét megkapja, mely a szabá'yokat is 
tartalmazza. Ezenkívül befizet egy temetkezési dijat, 
.mely 10.C00 koronában van megá'lapilva. A temetke
zési díj annyi esetben fizetendő, ahány elhalálozás tör
ténik. Betegsegély díj fejében havonta 5000 korona fize
tendő. A befizetett összeg után 10 százalékos kezelési 
pótlék számittatík. Száz tag után a temetkezési összeg 
egymillió, meiy összeg minden 50 tag után ötszázezer 
koronával eme.kedik, mig az ötmi'lió koronát el nein 
érte.

Ha a tagok szaporodásával az ötmillió korona ősz- I 
szegei elérte, úgy ezen összeg megtartása melleit a ta- 1 
gok további szapoiodása uián a belizelendö 10,000 I 
koronát fokozatosan leszakíthatjuk. A belegsegélyzés
nél három havi tagság urán lép életbe a segélyzés, mely 
heti 50,000 koronával kezdődik és emelkedik a tagok 
szaporodásával heii 150,000 koronáig, melyet ha elért 
a befizetési összeget szállítjuk le fokozatosan.

A b e te g -  és te m e tk e z é s i a la p n a k  ‘csak 
szövetségi tagok lehetnek tagjai. A szövetségi tagság 
megszűnésével a segélyalap tagsága is megszűnik ez 
esetben minden igényjogosultsága is.

Egészségügyi alkamazottak. A tj érdeketek ezen 
segélyalap kiépítése, lépjetek be és másokat is szólítsa
tok fel a belépésre!

A nyomorékság megelőzése.
A Magyar Gyermektanulmányi Tár=a-ág körében 

működő Szülök Iskolája meglátogatta a Nyomorék Gyer
mekek Orsz. Otthonát, ahol dr. Zinner Nándor, az O tt
hon sebészföorvosa a gyermeki test ép és kóros fejlődé
séről tartott előadást, A kóros testa'akok különböző 
formainak fejlődéséről beszélt és rámutatott a nyomo
rékság megelőzésének lehetőségére.

Felhívta a szülők figyelmét a különböző vilórrraho- 
zott és élettenszerzetí betegségekre, testi hibákra, me
lyek e hanyagolása nyomorékságra vezet. Harcot hir
detett a tudatlanság és hozzárremértés két szélsőséges 
megállapítása elen, hogy tudniillik a testi hiba «majd 
kinövi magát» vagy pedig, hogy «gyógyiihatat!an».

Ezek egyike sem fedi a tényeket. A testi hiba nem 
gyógyul magáié’, de nem is gyógyíthatatlan, hanem gyó
gyítható, tehát gyógyítandó, mielőtt nyomorékságot okoz.

A testi hibák legnagyobb része annyiban hasonlít 
egymáshoz, hogy lassan fejlődik, fokozatosan rosszab
bodik, tehát ha a szülő éber szeme felfedezi a bajt, még 
idejében módot ad az orvosénak, hogy a kezelést meg
indíthassa; a legtöbb esetten elkerülhető a nyomorékság. 
Külföldön, pl, Németországban, egész hivatalos szerve
zet Krippelíürsorge gondoskodik a testi hibák 
korai kezeltetésélői és a nyomorék védelméről. Nálunk 
egyelőre a Nyomorék Gyermekek Otthona Egyesület tár
sadalmi úton próbálja megoldani e problémái. Mekszikói 
úti Otthonában levő kórházán kívül elemi és polgári is
kolát, bőrdíszműves, cipész, szabó, kertész és gépkötő
üzemeket tart fenn, hogy azokban a munkaképessé gyó
gyított nyomorékokat kiképezzék valamilyen iparágra.

At kell menni a köztudatba annak, hogy a testi hi
bák korai gyógyításával megelőzhető a n;)omorékság és 
hogy a legsúlyosabb nyomorékság is gyógyítható, vagy 
legalább annyira javítható, hogy megfelelő vezetés mel
lett kiképezhető a gyermek bizonyos ipari szakmára, 
megkeresheti a kenyerét, nem lesz reászcrulva a társa
dalom a’amizsnájára, hanem dolgos munkása lehet az 
épiés:e váró csonka hazánknak. Dr. Grosch Károly.

K épesítésünk  ügye.
(Folytatás.)

A kiképzés és képesítés egyéb részleteit ez alka
lommal tüzetesen nem tárgya hatván, a betegápolási 
szolgá'atra vonatkozóan vagyok bátor néhány szerény 
megjegyzést tenni. Teljesen osztom Magyarovics dr. fő
orvos úrnak azt a nézetét, hogy jobb, hűségesebb sze
mélyzetet csakis a fizetés és ellátás javításával tudnánk 
kórházaink számára biztosítani. A magán betegápolás 
szamáia a szabad egyezkedést megengedve, kórházain
kat okvetlenül a !izetés és ellátás javi u-ára kfte'ezném. 
Nagyméhó-ágod engeíe'mével közlöm országos egyesü
letünk igazga.óságának egy 30 betegáporónö alkalmaz
tatása’a vonatkozó szerződési tervezeté’, amelyet egy 
székest óvárosi kórházunk igazgaló-főorvo-ának felszó- 
l i ’ására a következőkben állapítottunk meg:

1. F iz e té s :  Főápolónö havi 60— 70 kor. osztályos 
ápolónő 40*—<50 kor. segédápoló/,ö jé'etmezés.

I!. L a k á s , e l lá t á s :  Külön lakóhelyiség (esetleg 
4—4 ápolónőnek egy tágas szoba! Reggei: 3 dl. tejes
kávé süteménnyel. Tízórai. Ebéd: hetenkint legalább öt
ször húsleves, főzelék 150 gramm sült hússal, tészta ke
nyér, Uzsonna. Estebéd: főzelék 200 gramm sült hússal, 
kenyér. Délben és este 2 -2 dl. bor vagy annak megfe
lelő borpénz. Ha az élelmezés nyers anyagai k ilón szol
gáltatnak ki, úgy a betegápolónők maguk gondoskodnak 
'külön konyhán éle'etk elkészj é érői.

Iil. R u h á z a t :  Évenkint két rendteli ruha és négy 
kötény, avagy ruhaáltaány. Mosás és vasaá-.

IV. S zo lg á  I a t: Külön éjjeli és küö.i nappali ápo ó- 
nők állanának szolgálatban, akik egy bizonyos idő múlva 
felváltanák egymást. Szolgálati idő: egyfolytában 12 óra

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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nappal és éjjeli ápolónőknek is u. a. (12 óra éjjel), ftlin- 
cen ősz á'yon egy segécáj.0 ó"ö is volna alkalmazandó, 
akik egresire ü rk ápolónő-,e öl jei kő iü l volnának vá
lasztandók és akiket egyesü'etünk ingyen bocsát a kór
ház rendelkezésére, csupán az e címeré, ük fejében. Egy 
ápolónő .'eg eljebb 12— 16 teleg ápolása a kö elezlcó.

V. K im e n ő : 8 naponként déli 12 órá'.ól másnap 
déli 12 óráig, azaz 24 óra.

VI. F e lm o n d á s : ló  napi felmondási idő. Meg 
nem fele és ereién az azonnal elbocsátott ápoó helyé.e 
az egyesületnek joga van bármikor új ápo ót kiküldeni. 
A kórház igazgatósága kötelezi masát, hogy ápolói 
szükségletét csakis az országos egyesületünk tagjai 
sorából látja el.

Fen i összeüli ás azokat a múimáis feltételeket 
íűnleti rel, amelynek feélen ía;,j iák sziveden vállal
nak állást. Ezen féltételekei az ország számos kórházá
ban elfogadott feltételek £ lapján alkottuk össze s így 
alkalmasak volnának arra, hogy összes gyógyin'éze'eizk 
ezeket minta gyanánt tekintsék.

(Folytatjuk.)

H Í R E K .
ÁPOLOK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.

Házasság. Báthory Mancika, a Beteg-ápoló Egyesületünk 
tagja és Varga István f. é. május 3-án a Kálvin-téri ref. temp
lomban örök hűséget esküdtek egymásnak. Az esketési szertar
táson nagy számban jelentek meg egyesületünk tagjai. Ez úton 
is fogadják legőszintébb szerencsekivánatainkat. Áldás frigyükre.

Kirándulás. A megismerkedés és csszetartozandóság érzé
sének kiépítése, valamint a mindennapi egyhangúság körébe; 
való kiemelkedés és kellemes szórakozás szerzését kívánjuk 
szolgálni f. é. július 5-én Visegrádra hajón teendő kirándulá
sunkkal. Akik a k ránduláson részt óhajtanak venni, ezen szán
dékukat a szövetség titkárságánál (VII.. Dohány-u. '4 . I. em. 16.) 
jelentsék be, Ugyanott a hajójegy árát is fizessék be. Vendége
ket is szívesen látunk. Élelemről minden résztvevő gondoskodjék.

Választmányi ülés. A Betegápolok Egyesülete f. é. május 
J6-án tartotta meg rendes havi választmányi ülését. Az ülést 
Balázs Flóra alelnök nyitotta meg. üdvözölve a megjelenteket s 
kérve Isten áldását a választmány munkájára. Jajczai Mária a 
mull havi jegyzőkönyvet olvasta fel. Válfy Ferenc a pénztári 
jelentéséi tette meg. mely után Szieben József főtitkár az egy 
havi munkáról számolt be. Jelentést tett egy vidéki kórház igaz
gató-főorvosával folytatott tárgyalásának eredményéről a beállí
tandó ápoló személyzet fizetése, ellátása és lakása ügyében, 
továbbá a kerületi pénztár új üdülőjének személyzete ügyében 
tett eljárásáról, valamint a szanatóriumi bejáró ápolónőinek fize
tése érdekében folytatott tárgyalásának eredményéről. A jelenté
seket a választmány örömmel vette tudomásul. Ülés közben 
megérkezett Madari Sándor alelnök vette ál a vezetést. Követ
keztek a beérkezett levelek tárgyalásai. Szieben József főtitkár 
bejelenti, hogy Tóth Kálmánná a választmánynak azon határo
zata ellen, mellyel idegen jelvények viselését az egyesületben 
eltiltotta, dr Rajnai Béla elnök úrr.ál panasszal élt és annak 
megváltoztatását kérte. Elnök úr e tárgyban egyénileg nem dön
tött és a kérdést a választmány elé utalta. A választmány a 
hozott határozatát — a múlt. tapasztalataira való tekintettel — 
fenntartja. Ezután Barinka Józsefné levele olvastatott fel, mely 
ügyben utasittatott a főtitkár a már kijelölt bizottság összehívá
sára, Válfy Ferenc levele. Szieben József magyarázatával tárgy
talanná vált. Korda Sándorné kérelmét a választmány nem tel
jesíthette. A Zsófia Szanatórium Egyesület és a szegedi Vakok

; Otthonának adományt kéiő iveikre szavazott meg a választmány, 
egy összeget. Végül Profusz Etelka titkárnő olvasta fel az új 
tagok névsorát, mely után — több tárgy nem lévén — Madari 
Sándor elnök az ülést bezárta.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HÍREI.
Korai nyitás egyes fürdőkben.

Egyrészt a szociális haladás, másrészt a gazdasági viszo
nyok is a korai nyitással szemben azon egészséges állapotot 
teremtették meg, hogy a fürdők évek óta a 7 órai nyitást vezet
ték be, amit szövetségünk évekkel előbb szorgalmazott.

Arról értesülünk újabban, hogy egyes fürdők igazgatósága 
ismét vissza kíván térni a régi rendszerre és a fürdőjét a kora< 
órákban akarja megnyitni. Hogy e korai nyitások mennyire nem 
gazdaságosak, könnyen megindokolható. A tények igazolják 
hogy a 6 órai nyitás mellett is — ahol ez ma fennáll — 6—7 
óra között még alig van 3—4 vendég, amit a pénztár is, az al
kalmazottak is igen jól tudnak. Ez természetes is, mert hiszen 
a villamos is később indú! meg, mint a béke éveiben.

A vendégek zöme ma a fürdőbe csak 7 óra után jön a 
egjobb esetben is és így az üzem a korai nyitás mellett csak 
öbb üzemi költséget okoz. azonban a jövedelmet nem fokozza 
Ily körülmények között az alkalmazottak is, akiknek már a kora 
hajnali órákban kell a családjukat elhagyniok, csak időveszte
séget szenvednek, azonban semmi hasznuk sincsen a korai 
nyitásból.

Szociális és gazdasági szempontból is helyesebb tehát, he 
a fürdők az évek óta szokásos 7 órai nyitás mellett megmarad
nak és még csak kísérletezéssel sem foglalkoznak.

25 éves jubileum. A legnagyobb csendben, minden fel
tűnés mellőzésével ünnepelle a Hungária-fürdő személyzete Pa- 
-adics Ferenc íürdős egy helyben eltöltött szolgálatának 25 éves 
jubileumát. Az üzemhez 19 éves korában lépett be. Munkás
társai ez alkalomból igen szép emléktárgygyal lepték meg. A 
fürdő igazgatósága is meleg üdvözletét tolmácsolta és ugyancsak 
szép emléktárgygyal lepte meg az ünnepeltet. Szövetségünk né
vében is kívánjuk, hogy erőben, egészségben újabb 25 évet tölt
hessen el szolgálati helyén és ez idő alatt csak elismerés és 
megbecsülés legyen az osztályrésze.

Arató-ünnepély. A Fürdőalkaimazottak Egyesülete, mini 
a múltban, úgy ez idén is megrendezi a szokásos arató-ünne
pélyt. Az ünnepély f. é. június 23-án a Gellért-hegyen, I., Szirtes- 

j úton (Takszler-féle vendéglő kerthelyiségében) lesz. A vezetőség 
ezúton felkéri az egyesület t. tagjait és tagtársnőit, akik a ren
dezésben részt óhajtanak venni, valamint jelmezesen akarják az
ünnepély fényét emelni, jelentkezzenek Nagy Pál elnöknél,

Fürdő-bérlet Örömmel értesültünk arról, hogy egyesüle- 
tünk agilis tagja, Nagyuáthy László az abaujszár.tói Kéked-fürdőt 
bérbe vette, mely magas fekvésénél fogva, kitűnő klimájú és 
közkedvelt látogató helye a gyógykezelésre szoruló betegeknek 
Sok szerencsét kívánunk kartársunknak új vállalkozásához.

Pedikür-üzlet. Barabás Jenő, a Fürdős Egyesületünk tagja 
a Hajós-uccában pedikür-üzíeéet nyitott. Kívánjuk, hogy vállal
kozását siker koronázza.

Vizsga. A Fürdős Egyesületünk által az Önkéntes Mentő- 
Egyesületber. rendezett elsősegéíynyujtási tanfolyam befejezést 
nyert. A vizsgán tizennégy tagtársunk nyert okmányt.

Tekepálya. Mint jeleztük, a Fürdős Egyesületünk a nyári 
idényre kibérelte a dr. Avar-féle vendéglőnek (Budaörsi-út) teke
pályáját (kuglizó). Aki e sportot kedveli, vegye szives tudomásul, 
hogy minden pénteken délután van a találkozó. E pólyán június 
7-én nagy dijversenyt rendeznek.

Nyugtázás. A Fürdősök Egyesülete által f. é. február ha
vában rendezett művész-estélyükre Zombory István, a Széchenyi- 
fürdő igazgatója 200.000 K adományt küldött be az egyesületnek 
melyet ezúton hálás köszönettel nyugtázunk.
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