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

hivatalos szaklapja.
Lapja

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

SZERKESZTŐ:
Dr. RAJNAI BÉLA

orvos, elnök
FELELŐS SZERKESZTŐ:

SZIEBEN F. JÓZSEF.

A Szövetség hivatalos ó rá i; reggel 9-től I2-ig, 
d. u. 3-tól 7 óráig. — Díjtalanul közvetít inté
zetek, klinikák, kórházak, szanatóriumok, für
dők és magánosok részére képzett személy

zetet helyben és vidékre.

Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb óiban. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Előfizetési á r : Negyedévre 5C00 K.

Meghívó.
A T e m e tk e z é s i és  b e teg seg ély -aE apu n k  f. évi

augusztus 2-án (vasárnap) délután 6 órakor az „Otthoniunk 
nagytermében, IX., Üllői-út, Zita-telep 49—50. épületében

rendkívü li k özgyű lést
tart, melyre szövetségünk mindazon t. ta jjait, akik a segély-ala
punkba beléptek, vagy akik abba belépni szándékoznak, ezúton 
tisztelettel meghívja

a Vezetőség.
Tárgysorozat:

1. A segély-alap szabályainak ismertetése, esetleg mó
dosítása.

2. A működésének kimondása.
*

Kartársak és Kartársnők! Ezen újabb segélyforrásunk 
megindítása, mely a legnehezebb időkben, amidőn munkás ke
zeinket a betegség tétlenségre kárhoztatja, van hivatva segítő 
jobbot nyújtani, erkölcsi kötelességünk támogatni, életre hivni. 
Minél többen leszünk tagjai, annál többet nyújthat. Ha sok szá
zan leszünk, kevés anyagi áldozattal, nagy segítséget tud a 
megpróbáltatások idején nyújtani. Aki a segély-alap céljairól, a 
lapjainkban közzétett közleményekből magának tiszta képet 
alkotni nem tudott, a közgyűlésen ez megszerezhető. Legyünk 
ott mindannyian 1

L a p u n k  legközelebbi s zá m a  a n y á r i  s z ü 
n e tre  való te k in te tte l  f . é v i ok tóber 1 -é n  j e 
le n ik  m eg.

Megegyeztek a bécsi ápoló 
kartársak.

Elmúlt a sztrájkveszély. — Mit fizetnek Bécsben ?
Rövid idővel ezelőtt a bécsi kórházakat az a 

veszély fenyegette, hogy az ápoló-személyzet gaz
dasági harcából kifolyólag sztrájkra kerül a sor. 
A keresztényszocialista szövetség a harcból az első 
pillanattól kezdve kivette a maga részét. A vörö
söknek azonban itt is első dolguk volt a párt- és 
szakszervezeti érdeket szolgálni s nem az ápoló- 
személyzetét. A miniszter s a várossal folytatott tár
gyalások idejében Rudolf titkáruk kijelentette, hogy 
ők mással nem tárgyalnak, mint szociáldemokratával. 
A többi pedig az tönkre mehet. Furcsa véleményük 
van ezeknek a vörös hóhéroknak a szabadságról. 
Ez egyszer azonban ráfizettek, mert a keresztény- 
szociálisták tovább tárgyaltak s a vörösök kénytele

nek voltak visszasompolyogni. A tárgyalások folya
mán a következőkben állapodtak meg:

Fizetés.
A nem okleveles ápolónő kezdő havi fizetése 

1,430.000 K. Ez az összeg 2 évenkint emelkedik, 
azonkívül a 6., 12. és 22. szolgálati évben alkalma
zási pótlékot kap, úgy hogy a 30. szolgálati évben 
a fizetése 2,745.000 K.

Az okleveles ápolónő kezdőfizetése 1,500.000, 
a 30. szolgálati évben 2,981.000 K. Külön pótlékot 
kap a személyzet foglalkozásonkint, még pedig; a 
Röntgen, viziágy vagy műtéteknél beosztott évenkint 
1,195.000 K, állomásoknál 1,010.000 K, főápolónő 
vagy főszakácsnő 2,760.000—3,450.000 K-ig, klinikai 
főápolónő, szakácsnő 1000 betegen felüli kórházban 
3,450.000—4,140.000 K-ig.

Munkaidő
a teljes 8 óra.

Szabadság
a bécsi Krankenhausfond alá tartozó kórházakban 
már az első évben jár 4 hét, 10 év után pedig 6 hét.

Az ellátási pénz
vagy kosztpénznek összege napi 75.000 koronában 
lett megállapítva. *

Úgy tudom, hogy ezek a fizetések s maguk az 
állapotok messze elütnek a fővárosi s egyáltalában 
a hazai viszonyoktól. Ha ez igy van, akkor követni 
kell a bécsieket, kik szívós kitartással, egymás iránti 
köteles kartársi szolidaritással szakszervezeteiket egy 
harci várrá fejlesztették. S ha a munkásságnak igy 
szakmánkint lesznek hatalmas várai, akkor az ügyek 
intézői biztosan felhagynak antiszociális ténykedé
sükkel. Testvéreim! tisztén tőlünk függ, hogy itt a 
szociális reakció, vagy pedig a szociális haladás 
ügye győz.

Tobler János.

Tátijaink [i gyeimébe / Szövetségünk vezető
sége a „Pannónia" árukereskedelmi r.-t.-gal megálla
podott textil- és ruhaáru részletfizetési vásárlása tár
gyában. A tárgyalások eredményesen végződtek. 
Mindazon t. tagjaink, akik részletfizetésre kívánnak 
vásárolni, azok a szövetség titkárságánál (VII., Do- 
hány-u. 74. I. em. 16.) jelentkezzenek, hol a kellő 
felvilágosítást, vásárlás esetén pedig az ahhoz szük
séges hitellevelet megkaphatják.

Az „O tthon" építkezéséhez m indenkinek erkölcsi kötelessége egy téglával hozzájárulni.
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Betegópolói vizsga.
A szövetségünk kebelébe tartozó Magyaror

szági Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesü
lete f. évi július 1-én tartotta meg betegápolási tan
folyamának évzáró vizsgáját. A tanfolyamon az 
egyesület 27 tagja vett részt, kik közül többen kez
dők voltak a betegápolási pályán, mig másik részük 
mér több évi betegápoló! szolgálattal rendelkezett, 
csak az elméleti kiképzésük hiányzott.

A tanfolyam hallgatói kórházakban voltak el
helyezve és a tanórákra bejártak az egyesület he
lyiségébe. A tanfolyam egy iskolaévig (10 hónapig) 
tartott.

A vizsga napján a hallgatók a kora délutáni 
órákban az egyesület helyiségét virágos kertté vará
zsolták. Az egyébként szürke hétköznapi képe egye
sületünknek ünnepi formát öltött e napon. Mozgal
mas élet lüktetett, mely sejtette, hogy valami rend
kívüli készül. És ami e nap délutánján lefolyt, nem 
is volt köznapi. Ünnepe volt ez azoknak, kik egy 
évi szorgalmas tanulásuk jutalmául a betegápolásra 
képesítő okmányt nyerték el elméleti tudósuk tanu- 
ságtétele alapján. Ünnepe volt ez a közegészség- 
ügynek is, mert e napon 24 elméletileg kiképzett 
betegápolóval és ápolónővel gyarapodott azok száma, 
kik komolyan és hivatásszerűen akarják a köz- 
egészségügyet szolgálni.

Ünnepe volt ez magának az egyesületnek is, 
mert ime a 16 év óta vezetett betegápolási tanfo
lyamát az idők minden viszontagsága mellett még 
ma is fentarthatja fáradtságot nem ismerő szeretett 
dr. Rajnai Béla főorvos úrnak vezetése mellett.

Ünnepünk azért is, mert ma ez az egyedüli 
egvesület, amely mellőztetése dacára is hű maradt 
a hivatásához és ünnepünk azért is, mert ez ma az 
egyedüli egyesületünk, mely csonka Magyarországon 
betegápolói tanfolyamot rendez.

Újabb tanfolyamunk f.év szept. havában kezdő
dik, melyre már most felhívjuk mindazon t. kartár
sak és kartársnők figyelmét, akik még a betegápo- 
lósi tanfolyamot nem hallgatták, jelentkezzenek 
szövetségünk titkárságánál VII., Dohány-u. 74. I. 16. 
sz. alatt.

Egészségügyi apróságok.
Az ütőérelmeszesedés társadalm i jelentősége.

Az emberiség és kultúra nagy átkai a gümő- 
kór, a vérbaj, a rák, a csecsemőhalandóság nem 
az egyedüli betegségek, amelyek a társadalom na
gyobb tömegeit támadják meg és igy a közegész
ségügyi hatóságok figyelmét magukra vonják. Époly 
fontosak azok a nem annyira feltűnően nyilvánvaló 
megbetegedések is, amelyek lassan, alattomosan 
fejlődnek és ássák alá az egészséget, mint pl. az 
ütőérelmeszesedés.

Napjainkban igen sok szó esik e betegségről, 
amely köztudomás szerint leggyakoribb okozója az 
időelőtti elöregedésnek, senyvedésnek és halálnak

Majdnem köztudomásszerű, hogy ez a beteg
ség az újabb kor szerzeménye és a dúskáló élet
móddal kapcsolatos : pedig egy francia tudós csak 
nemrégiben közölte, hogy az általa megvizsgált 24 
múmia közül 13-nál talált finom górcsői vizsgálat 
alapján kisebb-nagyobb fokú keményedést, elmesze- 
sedést az ütőerek falában. Meglepődve kérdezhet-

nők ennek az állításnak a hallatára, hogy mi lehe
tett ezeknek az ütőérelmeszesedéseknek az oka, 
hiszen az egyiptomiak nem ismerték a dohányt és 
arra nézve sincsen megbízható adatunk, hogy a 
vérbaj abban az időben már megvolt. A mérték
telen húsfogyasztást sem állíthatjuk oda a beteg
ségek okozója gyanánt, hiszen tudomásunk szerint 
az egyiptomiak főképen növényevők voltak. Hátra 
volna még az alkohol, erről tényleg fenmaradt, hogy 
az egyiptomiak szerették a sört és bort s bár nem 
voltak részeges népek, gyakran rendeztek szeszes 
ünnepségeket.

De hát mi is az ütőérelmeszesedés tulajdon
képen ?

Az orvosi tudomány tanítása szerint a vért 
szállító ütőerek megöregedése, az érfal rugalmassá
gának elveszítése, az érfalban lerakódott mészsók 
következtében.

Éontos-e az. hogy az érfal rugalmas legyen, 
mondhatná valaki, hiszen a vér épúgy folyik a ke
mény, mint a rugalmasfalú véredényben. Ez azon
ban tévedés. Gondoljunk csak egy üveg és egy 
gummicsőre. Az utóbbiban növelhető vagy kisebbít
hető a keresztül folyó folyadék mennyisége, asze
rint, amint a folyadék nyomása változik. A rugal
mas érfal alkalmazkodik a vérkeringést lebonyolító 
szívműködéshez, de a kemény érfal nem tud sem 
tágulni, sem összehúzódni. Ebben rejlik a nagy fon
tossága, hogy érfalaink elasztikusak, rugalmasak le
gyenek. Ütőérelmeszesedés esetében a vér, amely 
a táplálékot viszi a test szöveteihez, nem közleke
dik szabadon s előbb-utóbb nem lesz képes ele
gendő táplálékot vinni a szövetekhez s másfelől a 
test sejtjeiben felhalmozott bomlás anyagokat onnan 
elszállítani.

Dr. Jarowav New-Yorkbói statisztikát állított 
össze, hogy 100 ütőérelmeszesedésben szenvedő 
ember közül 29 hal meg szívbetegség, 36 vesebe
tegség, 14 agyvérzés (gutaütés) következtében, nem 
említve egy sereg szövődményt, amely ezekhez az 
előbb említett betegségekhez iársulni szokott.

Ebből láthatjuk, hogy az ütőérelmeszesedés 
egyik legfontosabb oka a naláltokozó betegségek
nek s ezért társadalmi jelentősége igen nagy.

Sok tudós szerint az ütőérelmeszesedés elő
idézésében legnagyobb szerepe van a test öregkori 
elváltozásainak. Ez lehet, de az is tény. hogy meg
jelenését késleltethetjük és igy életünket meghosz- 
szabbitjuk, ha tartózkodunk attól, hogy a szerveze
tünket állandóan olyan mérgekkel telitjük, amelyek 
az ütőérelmeszesedés kifejlődését elősegítik.

Mik ezek a mérgek? A dohány, az alkohol, 
étrendi hibák és bizonyos ipari mérgek, pl.: ólom, 
sőt a mértéktelenül élvezett tea és kávé is. és a 
szertelen túlbő húsfogyasztás.

Ezek mellett a túlságos megerőltető izommun
kát, a fertőző betegségeket, kivéltképen a heveny, 
izomcsúzt is olyan tényezőknek tekinthetjük, amelyek
nek az ütőérelmeszesedés kortanában szerepük van.

Minthogy pedig kevés ember kerüli, vagy ke
rülheti el ezeket a fentebb említett ártalmakat, szük
séges, hogy állandó ellenőrzés alatt tartsuk és leg
alább évenként egyszer orvosi vizsgálatnak vessük 
alá magunkat, mert ezáltal az érelmeszesedés korai, 
kezdetleges stádiumában jut tudomásunkra és to
vábbi fejlődése megelőzhető. Épúgy kellene magun
kat évenkint orvos által megvizsgáltatni, mint ahogy 
a gőzgépet megvizsgálja évenkint a gondos gazda.

A Szövetség csak úgy tu d ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a já ru lékot.
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Az ütőérelkeményedésnek legfontosabb tünete 
a vérnyomás fokozódása, amit az orvos finom mű
szerre! állapit meg.

Összegezve most a mondottakat: Hogyan ke
rülhető el az ütőérelmeszesedés? Kerüljük mindazt, 
ami az előbb mondottak értelmében a szervezetet 
megmérgezheti. Ne igyunk alkoholt és mértéktele
nül kávét, ne fogyasszunk sok húst, ne dohányoz
zunk túlsókat és aki ülő foglalkozást végez, az sza
bad idejében sétáljon, vagy sportoljon. Különösen 
ajánlatos, hogy a 40—50 éves ember naponkint vé
gezzen valami könnyű testgyakorlatot, vagy egy
két órát sétáljon a szabad levegőn. Az érelmesze
sedés megelőzhető, ha okosan és hygienikusan 
élünk.

Dr. Gorlvay György.

Képesítésünk ügye.
(Folytatás.)

Harmadik fontos kérdés volna még a rokkant
ság esetére való biztosítás és nyugdíj ellátás fontos 
kérdése, amire vonatkozóan fenntartás nélkül maga
mévá teszem a magam részéről is Magyarevits Mladen 
dr. főorvos ur ajánlatát, habár meg kell jegyeznem, 
hogy országos egyesületünk a tagjainak betegség, 
rokkantság esetére való biztosításáról és nyugdijáról 
a rendelkezésünkre álló szerény anyagi viszonyokhoz 
képest a Nagyméltóságodhoz 1911.-ben felterjesztett 
újabb alapszabály tervezetünkben kidolgozott nyug
díj-intézményünkkel igyekeztünk ugyan gondoskodni 
(ezen újabban módosított alapszabálytervezetünk ez- 
ideig jóváhagyásban még nem részesült) de a mun
kaadó-intézeteknek arányos részvételét emellett ok
vetlenül biztosítani kellene.

Nagyméltóságod engedelmével alábbiakban is
mertetem országos egyesületünk részéről 1911. ápri
lis hó 29.-én jóváhagyás végett felterjesztett, uj alap
szabályainkban tervezett nvugdij-intézetünkre vonat
kozó szakaszt.

11. §. A tagok által a nyugdíj-intézet (nyugdíj
alap) javára fizetett járulékok az illető tagnak tulajdo
nát képezik és az illető személyi számláin külön is nyil- 
vántartandók. Minden év végén ezen számlák lezáran- 
dók és ennek alapján megállapítandó az illető tag 
által az év végéig befizetett járulék összeg. Erről 
az összegről, valamint az előző év végéig befizetett 
járulékok után megállapítandó és az illető tag nyug- 
dijszámlájára könyvelendő 5% évi kamatról a zár
számadással egyidejűleg részletes kimutatás szer
kesztendő s minden tagnak megküldendő, illetve az 
egyesület hivatalos lapjában közlendő. Ha valamely 
tag a 60 éves kort elérte, avagy baleset vagy más 
súlyos baleset folytán az egészségügyi szolgálat el
végzésére teljesen képtelenné válik, igényt nyert a 
nyugdíjellátásra.

Ezen nyugdíjellátás alapját az illető tag által 
a nyugdíjalapra befizetett járulék és ennek évi 5e/o-os 
kamata képezi és pedig oly formán, hogy a 60 éves 
kort elért tag összes nyugdíj járuléki vagyona a 70 
éves koráig még hátralevő évek számának arányá
ban felosztatik és az igv mutatkozó évi részjáran- 
doság neki havi vagy negyedévi részletekben ki
szolgáltatik.

Ha az illető tag a 70 éves korát meghaladta és 
összes nyugdijjárulék összegét felemésztette, életé

nek további tartamára hasonló nyugdijösszeget az 
egyesület nyugdíj-tartalék alapjából nyer.

Ha pedig valamely tag életkorának 60-ik éve 
előtt baleset, avagy súlyos betegsége folytán az 
egészségügyi szolgálat elvégzésére teljesen képte
lenné válik, az eddig befizetett nyugdijvagyon ösz- 
szege szintén 10 évre osztatik fel és az illető tag
nak megfelelő összege havi vagy negyedévi részle
tekben kiszolgáltatik s ha ilyformán egész nyugdij
vagyon összegét felemésztette, a további hasonló 
összegű nyugdiját egész életére a nyugdíjintézet tar
talékalapja fizeti.

Újra beállt munkaképesség esetén a további 
nyugdijjárulék kiszolgáltatása beszüntettetik.

Az illető tag elhalálozása esetén ennek özve
gye s kiskorú árvái részesülnek együttesen hasonló 
nyugdíj ellátásban és pedig az özvegy keresetkép
telensége esetén özvegysége s ily állapotban élet- 
benléte egész idejére; ha pedig az özvegy elhalt, 
vagy pedig újra férjhez megy, a hátramaradott kis
korú árvák 16 éves korukig; nyugdijintézeti ked
vezményben azonban csak az az özvegy részesül
het, aki férje elhalálozása idejében vele együtt élt, 
vagy a különélés nem a nő hibájából történt.

Az özvegy és az árvák külön-külön ellátásban 
nem részesülhetnek s az árvák a maguk részére 
nevelési járulékban csak akkor részesülhetnek, ha 
nyugdíjra igényjogosult özvegy nem létezik. Köteles 
azonban az özvegy nyugdijából kiskorú árváit is 
részesíteni, mert ellenkező esetben, ha erre szükség 
van, az egyesület maga juttat a nyugdíjellátásból 
az árváknak megfelelő rész-összeget.

Nők özvegyen maradt teljesen munkaképtelen 
férjei hasonló ellátásban részesülnek, mint a férfiak 
özvegyen maradt nejei és a törvényes házasságon 
kívül született árvák ugyancsak hasonló ellátásban 
részesülnek, mint a törvényes házasságból született 
árvák.

(Folytatjuk.)

H Í R E K .
A Kerületi Munkásbiztositó Pénztár ápoló és fürdés 

személyzeténék külön pótléka. Mint ismeretes, a Kerületi Mun
kásbiztositó Pénztár központi rendelőjében az ápoló- és fürdős 
személyzete felváltva délutánonként is szolgálatot teljesít, amiért 
ezideig nem kapott semminemű pótlékot. A személyzet kérel
mére szövetségünk vezetősége eljárt a pénztár igazgatóságánál 
és kérte, hogy ezen délutáni munkáért a személyzetnek juttas
son valami pótlékot. Az igazgatóság eme kérésünket méltányolta 
és f. évi február 1-től visszamenőleg ebédpénz címén egy-egy 
délutáni szolgálat után 25.000 koronát utalt ki. Az elmúlt hó
napban kapták meg e pótlékot mindazok, kik a délutáni rende
lésen szolgálatot teljesítettek. Szövetségünk vezetősége a fenti 
kérelemmel egyidőben a fizetésrendezés ügyét is szóvá tette, 
melyre azt a választ kapta, hogy a tisztviselők fizetésrendezé
sével egyidőben e kérdés is elintézést nyer, amennyiben ugyan
olyan elbírálás alá esik az ápoló- és fürdős személyzet is, mint 
a tisztviselői kar.

Adományok az Otthonra. Az „Otthon‘‘-adományok leg
utóbbi leközlése óta a következő adományok érkeztek be a 
szövetség titkárságához: Boray Józsefné és Karaszekyné gyűj
tése az István-kórházban 1,000.000, Marlinovszky Teréz, Vitkovits 
János, Tóth Kálmánné 100.000, Soós Gézáné, Veér Júlia, Fürst 
Gizella, Tommásy Bianca 50.000, Kászonyi Ferencné 42.000, 
Krecsmárik Mária 40.000, Faragó Aladár, Alacs Jolán 25.000. 
özv. Szalay Kálmánné 20.000, Sas Józsefné 16.000, Lax Janka

Fizesd a já ru lékoda t pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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15.000. Lehőcz Józsefné 6000, Gerstberger Slefi 5000 K. Az ado
mányozóknak ezúton mondunk hálás köszönetét. Adományokat 
továbbra is köszönettel fogadunk, melyeket szövetségünk titkár
ságához VII., Dohány-u. 74. I, 16, sz. alá lehet küldeni.

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.
Visegrádi kirándulásunk. Verőfényes nap tűzött a föld

tekére f. é, július 5-én. E napon rendeztük hajókirándulásunkat 
Visegrádra. A fővárosi, baktériumokkal fertőzött levegőből me- 
nekvő tagjaink, kik a kiránduláson résztvettek, a Dunán tova- 
sikló hajón tele tüdővel szívták magukba a tiszta, egészséges, 
hűs levegőt. Reggel 8 óra után indult a hajó a Vigadó-téri ki
kötőből és fél egykor érkezett meg Visegrádra. Az egész úton 
kellemes szórakozással töltötték kirándulóink az időt. Hat órát 
töltöttünk Visegrádon és gyönyörködtünk az Istenadta lermészet 
szépségében. Bár rövid, de mindent megérő, feledhetetlen, kel
lemes órákat töltöttünk el. Este fél hét órakor ismét hajóra 
szálltunk és már fél 10 órakor a fővárosban voltunk.

Szüreti ünnepélyünk. Betegápoló Egyesületünk, mint az 
eimuit évben, az idén is rendez szüreti ünnepélyt. Felhívjuk 
mindazokat a t. Kartársnőinket és Kartársainkat, kik ezen ünne
pélyünkön jelmezben óhajtanak megjelenni, valamint azok akik 
a rendezésben akarnak részt venni, ezen szándékukat a szövet' 
ség titkárságánál (VII., Dohány-ucca 74. I, 16.) jelentsék be" 

Az Előkészítő bizottság.
Mi van a szabadsággal? Szövetségünk vezetőségének 

már évekkel ezelőtt sikerült a főváros tanácsával a közkórházi 
alkalmazottak szabadságidejében megállapodni. A tanács érveink 
alapján méltányolta és elismerte, hogy az alkalmazottak súlyos 
szolgálatuk után szabadságra jogosultak, sőt a szabadság mél
tányos. E szempontból mérlegelve a szabadságolás ügyét, oly 
megállapodás állott fenn már évek óta, hogy azok az alkalma, 
zottak, kik egy évnél hosszabb szolgálati idővel bírnak, azok 
évenként 14 napi, mig akik egy éven alóli, de mór félévet be
töltötték, 8 napi szabadságot élveznek, Szövetségünkhöz most a 
szabadságolás idején egy-egy panasszal fordultak, hogy e jogos 
szabadságot el akarják vonni. Szövetségünk első sorban meg
keresi ily esetekben a kórház vezetőségét és amennyiben az 
ügyet ott elintézni nem lehetne, úgy a tanács elé viszi. Felhív
juk tagjainkat, ha ily eset bárhol is előadná magát, jelentsék 
azt be a szövetség irodájában a titkárságnál.

Új csoport alakult Pécsen. Szieben József, szövetségünk 
főtitkára az elmúlt hónapban Pécsre utazott és ott a pécsi kerü" 
leti titkárunkkal, Lillin József testvérünkkel meglátogattuk a kli
nikán alkalmazott ápolószemélyzetet. Szövetségünk törekvéseivé1 
megismertetve az alkalmazottakat, kijelentették, hogy csatlakozd 
kivannak a mozgalmunkhoz, melynek alapján Pécsen megindul 
a munkálkodás a pécsi egészségügyi alkalmazottak csoportjának 
a megalakítása érdekében, — Szövetségünk főtitkára Debre
cenben is meglátogatta a klinikán alkalmazott tagjainkat, kiket 
tájékoztatott a szövetség eddigi működéséről. A debreceni cso
portunk mór évek óta fennáll és több mint 50 tagja van.

Természetbeni ruha a közkórházi ápolónőknek. Nem 
hivatalos helyről arról értesültünk, hogy a főváros kórházaiban 
az ápolószemélyzet természetbeni ruhát fog a jövőben kapni, 
mint ahogy az békében is volt. Egyes helyeken a ruha kiosz
tása meg is történt. Szövetségünk ezt a múltban az ápolósze
mélyzet kivónsógóra szorgalmazta, amennyiben oly csekély ruha
pótlékot kaptak, melyből ruhózkodni nem tudtak. A ruha, melyet 
most az ápolószemélyzet kap, még csak közepes minőségűnek 
sem mondható és ami még meglepőbb — értesülésünk szerint — 
a ruháért havonta 60.000 koronát akarnak levonni. A levonás 
mellett még a tulajdonukat sem képezi, mert minden ruha tele 
van a kórház bélyegzőjével pecsételve. Az ápolónők álláspontja 
— melyet szövetségünk is oszt — az, hogy 720.000 koronáért.

melyet igy egy évben levonnának, több ruhát és jobb minőségűt 
tudnának beszerezni. Különben is, ha a hir valónak bizonyul, 
szövetségünk meg fogja tenni illetékes helyen a lépéseket.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HÍREI.
Arató ünnepély.

A Fürdős Egyesületünk f. évi június hó 28-án tartotta 
meg szokásos arató ünnepélyét. Az ünnepély iránti nagy ér
deklődést, amely azt megelőzte és szép sikert helyezett kilá
tásba, az idő mostohasóga nagyban befolyásolta. Hűvös, sze
les, esős időben lett megtartva. Ennek ellenére is azonban 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól sikerültnek mondhatjuk az 
ünnepély lefolyását. Több mint húsz pár magyar ruhás leány 
és legény díszítette az ünnepélyt, akik a korai délután az Avar
féle vendéglőben gyülekeztek és vonultak fel párosán az ün
nepély színhelyére.

Az arató ünnepélyen a legtöbb tombolajegyet Sátrán 
Katica adta el, a polgári házasságnál legtöbbször ment férjhez 
Knipp Margit, akik egy-egy ajándék tárgyban részesültek.

Az ünnepély anyagi sikerét a következők voltak szíve
sek felülfizetéseikkel elősegíteni: Rudasfürdőben befolyt 475000 
Kocsis Károly 150000, Müller Imre, Vadkerti Gyula, Klein Alfréd.. 
Bónlaky Géza 100000, Markovics Endre, Udvardi István, Nater 
Gézáné, Farkas György, Kertész Károly, Makky István. Bauer 
Károly, Vágó Illés János, Bell Vilma, Lukácsfürdő személy
zete, Fodor Ferenc 50000, Sári Lajos. Gárdonyi N., Pemeker 
Ilona, Szklenócs iMihályné. Prohószka N., Stadler János 30000, 
Balázs Flóra, Klíma Mihály, Dacsó László, Heinrich Kálmán, 
Szalády Géza 25000, Farkas Gyuláné, dr. Pauker Bertalan, 
özv. Bayer Antalné, Dancs Iluska, Szajkó Rudolf, Jakabné 
20000, Biszkovicsné, Horvay Lajos, Mezeiné, Kador Mariska, 
Weisz Kató, Schindler József, Kollórtné 15000, Zambó Jónosné, 
Kótainé 10000, Hartner Lajos, N. N. 5000 korona. A felülfizetők- 
nek ezúton mond az egyesület köszönetét.

Házasság. Szulczberger Ferenc és Krnicár Rózsika július 
26-ón d. u. 6 órakor a tabáni rúm. kath. templomban tartották 
esküvőjüket. — Az ifjú hózastársaknak szívből kívánunk hosz- 
szantartó, békés családi boldogságot.

Halálozás. Mautner Adolf 69 éves fürdős testvérünk el
hunyt. Temetése f. évi július 17-én volt a rákoskeresztúri te
metőben. A temetésen nagy szómban vettek részt a szaktórsak 
és sírjára kegyeletük jeléül koszorút helyeztek. Az elhunyt 30 
éve dolgozott a fürdős pólyán. Az elhalálozása előtt a Szent 
Gellért-fürdőben volt alkalmazva. — Dely Józsel fürdős 60 éves 
korában elhunyt. Elhalálozása előtt a Császár-fürdőben volt al
kalmazva, ahol egyhuzamban 35 évet töltött el. A temetésén a 
szaktórsak nagy szómban vettek részt. Nyugodjanak békében.

Vitézavatás. A legutóbbi vitézavatáson Csonka József 
fürdős testvérünket, aki hosszabb idő óta van a  Rudasfürdő
ben alkalmazva, vitézzé avatták. Ez alkalomból a lapunk út
ján is szívből üdvözöljük kitüntetett testvérünket.

Teke (kugli) verseny. A bürdősök Szakegyesülete f. évi 
augusztus 20 án Szt. István napján a dr. Avar-féle vendéglő
ben Budaörsi-út 5. (a déli vasúttól) 10 perc, nagy kugli ver
senyt rendez. A versenyen több értékes tárgy lesz kijátszva. A 
verseny reggel 9 órakor kezdődik és tart egész este 9 óráig. 
A rendezőség mindenkit szívesen lót.

Szent István napja. Magyarország ünnepnapjai közül 
minden évben kimagaslik a maga fényével Szent István napja. 
E napon az ország minden részéből sereglenek az emberek a 
fővárosba, hogy méltóképen ünnepeljék meg e napot. Minden 
magyar embernek ünnepe ez a nap, éppen ezért nem mulaszt
hatjuk el mór előre is a fürdők tulajdonosait e nagy nap jelen
tőségére felhívni azon reményben, hogy e napon a fürdő üze
mei is zárva tartanak, miáltal módot nyújtanak, hogy a fürdők 
alkaln.azottai is méltóképen ünnepelhessék e nagy napot.
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