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Figyeiem  1
Felhívjuk m indazokat a régi kartársakat és 

kartársnöket, akik még tanfo lyam ot nem halgattak, 
hogy je lentkezzenek egyesületünkben a titkárnőnél, 
hogy a régi tagokat külön csaportba oszthassuk be. 
—  je len tkezés i határidő október hó 12.

*
É rtesítjük  tagtársainkat, hogy az október elején 

megkezdendő 1925/26. évi betegápolás! tanfolya
munkon az újonnan je len tkeze tt hallgatóinkat elnök 
urunk R a jn a i B é la  dr., a m ár régebben gyakorló 
betegápoló inkat és betegápolónőinket pédig. akik 
hivatalos képesítéssel még nem bírnak, tisz te le tbe li 
e lnökurunk S c h ö l le r  K á ro ly  dr. igazgató-főorvos 
fo g ja  tanításban részesíteni. —  R a jn a i dr. u r elő
adási órá i minden szerdán d u. 5— 7-ig lesznek, 
S e h o l le r  d r. u r pedig m inden kedden d. u. 5— 7-ig  
ta r t előadást.

*
É rtesítjük  tag ja inkat, hogy régi titkárnőnk 

D e á k  M á r ia  ú jra  e lfoglalta hivatalát — m űködé
sét megkezdte és kéri a tagokat, hogy minden 
ügyükben bizalom m al fo rdu ljanak  hozzá.

6 t̂ í̂ipoiáHÉpzís ügye az Országos Hözegész- 
séyi Egpiiief V&Eosztménpo Előtt

Az O rszágos M ö zegészsé g i E gyesü le t részéről a 
M a g y a ro rs z á g i B e tegápo lók és á p o ló n ő k  O rszágos E gye 

sü le te  elnökéhez érkezett megtisztelő Írásbeli felszólí
tásra R a jn a i B éla  dr. orvos elnökünk szept. hó 20.-án 
a következő beadványt nyújtotta be a nevezett országos 
egyesület választmányához:

Mélyen tisztelt tekintetes Választmány!
Ha a szanálás most országszerte oly időszerű jel

szava értelmében seregszemlét tartunk Közegészség- 
ügyünk Falstaff nyomorék hadát is megszégyenitö szá
mos rokkantállományba jutott kérdése felett: aligha ta
lálunk fontosabb és sürgősebb megoldásra váró prob
lémát, mint a betegápolók kiképzésének ügyét.

Minden lelkiismeretes orvos előtt — de minden

szenvedő beteg embertársunk előtt is — bizonyára 
| gyakran olt lebeg az az aggódó kérdés, vájjon az az 
i egyén, akire az orvos távollétében betegünk ellátását, 

felügyeletét, gondozását kell bíznunk, a hivatása magas
latán áll e, vájjon rendelkezik-e azzal a testi-lelki ráter
mettséggel, azzal az elengedhetetlen elméleti és gyakor
lati tudással, amelyek hiányossága miatt bizony már
nem egy drága ember-élet áldozatul is esett.

Anélkül, hogy e kérdés fontosságának méltatásá
val, avagy e kérdésnek hazánkban ez idő szerint való 
állásával — helyesebben talán : rendezetlenségének jel
lemzésével — e rövidre tervezett beadvány kapcsán, 
amelyen tisztelt Választmány szives türelmét hosszabb 
ideig igénybe venném, csupán egy e kérdéssel immár 
közel tizenhat év óta behatóan foglalkozó orvos meg
győződésével engedjék megállapítanom azt, hogy ez a 
betegeink létérdekét, áldásos orvosi működésünk sikerét 
és igy orvostársadalmunk megbecsülését is oly mélyen 
érintő ügy valósággal a fülünkbe ordiíja a végleges és 
alapos rendezés sürgős szükségességét!

Hosszú évek során keresztül mint a M a g y a ro r 
szág i B e tegápo lók és Á p o lón ők  O rszágos E gyesü le tének  
(VII., Dohány ucca 74. Telefon: József 122-24) orvos- 
elnöke, akinek a betegápolóink kiképzésére ez idő sze
rint egyedül jogosított országos egyesületünkben éven- 
kint tartott 10— 10 hónapos ingyenes betegápolás! tan
folyamaim révén, de még 25 esztendőt meghaladó or
vosi működésem, klinikai, bábaképző intézeti, közkórházi, 
harctéri szolgálatom kapcsán bőven volt alkalmam a 
betegápolók kiképzésének, alkalmaztatásuknak, szervez
kedésüknek, a közkórházainkban való silány ellátásuk
nak stb. sok-sok ügyes-bajos kérdésével megismerked
nem, e bajok gyökerét végül is abban lásom, hogy 
hiányzik a beíegápolók kiképzésének, ellátásának egy
séges államjogi szentesitése. Mert ugyebár, be kellett 
látnom: mit használ egy-egy bármily ideális és altruis- 
tiki s érzésektől hevülö egyén minden fáradozása, a 
betegápolás és betegápolók ügyének (maguknak vagyont 
gyűjtő) kuruzslóival szemben valósággal sisyphusi mun
kát igénylő élet-halál harca, — ha az állam nem jön 
e per excellence közügy támogatására az ő rendet te
remtő tekintélyével ?

Röviden: a betegápolóképzés ügyének államjogi 
rendezését sürgősnek tartván e cél elérése végett véle
ményem szerint e kérdés tanulmányozására és mellette 
való állásfoglalásra az Országos Közegészségi Egye
sület mélyen tisztelt Választmánya leghivatotlabb lévén, 
azzal a tiszteletteljes kéréssel bátorkodom a mélyen 
tisztelt Választmány szine elé járulni, méltóztassék a 
betegápolók kiképzésének ügye beható tárgyalását napi-
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rendre tűzetni és legböicsebb belátása szerint esetleg 
a népjóléti miniszter úrhoz intézendő emlékiratban ezen 
a szó szoros érteimében életbe vágó ügy végleges ren
dezéséhez hatalmas segítségével kegyesen hozzájárulni.

Természetesen, amennyiben szerény közreműkö
désem a tárgyalás folyamán szükségesnek mutatkoznék, 
mindenkor hazafias lelkesedéssel fogok megtisztelő fel
szólítása esetében szives rendelkezésére állani.

Maradtam a mélyen tisztelt tekintetes Választmány
nak Budapesten, 1925. szeptember hó 20.-án

alázatos szolgája
R. B. dr,
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S  z Ö v é ts  é gü  n k m eni ó r a  n d u  m a .
A szaklapunk legutóbb megjelent számában lekö

zöltük ausztriai egészségügyi alkalmazottak fizetését, 
melyet bérmozgalmuk alkalmával sikerült elérniük. Ha 
a fizetéseket magyar koronába számítjuk át, úgy azt lát
juk, hogy oti még egy kezdő ápolónőnek is lényege
sebb mértékben magasabb a havi fizetése, mint nálunk 
egy 5-10 vagy még több szolgálati évvel rendelkező ápo
lónőnek a fizetése. A fizetés 5 évenként emelkedik. A fi
zetésen kívül még sok egyéb előnyöket ért el a szövet
ségük.

Nálunk a szövetségünk, meiy még az egészségügyi 
alkalmazottak meg nem értése miatt a képesítés mun
kájának nehézségeivel van erősen lekötve, egy-egy bér
mozgalom esetében, szövetségünk erejének szemelőtt tar
tásával kell követeléseit összefoglalnia és sok esetben 
abból is ieengedni, nem mintha a vezetőség gyengesé
ge követelné azt meg, hanem azért, mert nagy azoknak 
a száma, akik a szövetségen kívül állanak és veszélyez
tetik egy komolyabb lépés esetén szövetségünk tagjai
nak megélhetését.

Szövetségünk számolva e nehézségekkel, most újabb 
mozgalmat indított a fővárosi közkorházak személyzeté
nek fizetés rendezése ügyében.

Ez alkalomból a különböző kórházak részéről ösz- 
szegyüjtöttük mindazon panaszokat és sérelmeket, ame
lyek orvoslásra számot tarthatnának és azt memoran
dumba foglalva, a főváros X. közegészségügyi tanácsának 
f. évi szeptember 22.-én benyújtottuk, kérve sürgős el
intézésüket.

A memorandumban lefektetett kívánságok nem tar
talmaznak iehetlenségeket, csak amit a mai korban egy 
szerényen élő kultur ember a maga részére joggá! meg
követelhet megkívánhat, különösen egy egészségügyi al
kalmazott, aki élete veszélyeztetésével fáradozik a be
teg emberiség javára hasznos munkával szolgálni

Egyébként az alábbiakban kívánjuk ismeríelni szö
vetségünk beadványát:
109/925.
Budapest Székesfőváros X ügyosztálya tekintetes Tanácsának 

Budapest.
Szövetségünk a legmélyebb tisztelettel a következő kéré

seket bátorkodik a tek. Tanács elé terjeszteni, kérve azok sür
gős elintézéséi.

1. A tek. Tanács a fővárosi ápolószemélyzet fizetését 
felemelve, egyenruhát ad, amelyre azonban havi (iU.OílO koronát 
levon. Az egyenruha viselést a szövetségünk is szükségesnek 
tartja, azonban azt hiszi, kéri, hogy ezen egyenruhát ne a nilí- 
szerüzem készítse el. hanem az ápolónők a maguk költségén a 
megadott minta alapján készíttethessék el, mert igy olcsóbban 
tudnak az egyenruhához hozzájutni a az egyenruhát a kór
házak lebélyegzik, akkor az ápolónők a ruhát egy év múlva, 
amikor az egyenruha saját tulajdonába megy át, más helyen 
nem használhatják, mert kivannak téve annak a gyanúnak, hogy 
a ruhát jogíalaa utón szerezték. A tömeges rendelés miatt az 
alaosonyabb, vagy magasabb termetű ápolónők nem kapnak a 
termetüknek megfelelő ruhát s igy kénytelenek azt átalakítani, 
hogy ez némi formát nyerjen, ami tetemes költséggel jár. Ha 
ellenben az ápolónők a felemelt fizetést készpénzben kapnák

meg, az adott minta alapján —- melyet szövetségünk a teli. 
Tanácsnak rövid időn belül be is fog mutatni — csináltatnának 
maguknak egyenruhát, ami által részben felesleges költségtől, 
részben pedig sok gondtól és munkától szabadulnának meg a 
kórházi vezetőségek.

II. A főváros közkórházaiban tudomásunk szerint több 
mint egy éve már megszüntették a ruhailletményt, mely annak- 
elötte minden ápolónőnek járt. Ennek alapján mindazoknak az 
ápolónőknek, kik a főváros bármelyik közkórházábae több mint 
egy éve teljesítenek szolgálatot, a most kiosztásra került ruha, 
igazság és méltányosság szerint a tulajdonukat képezik, mégis 
megtörtént, hogy a legutóbbi időben elbocsájtott vagy eltávozott 
ápolónő csak az esetben vehette a ruhát birtokába, ha 370.000 
koronát a kórház gondnokságának befizetett, ellenkező esetben 
a ruhát vissza kellett szolgáltatnia. E célból kérjük a Tek. Tanács 
sürgős intézkedését az irányban, hogy vagy téríttessék meg az 
egy év óta visszatartott ruhailletmény, vagy pedig a kérdéses 
ruha számittassék abba bele.

III. Szövetségünk tisztelettel kéri a Tek. Tanácsot, kör
vonalazza azon álláspontját, milyen mértékben akarja elhelyezni 
a kórházaiba az irgalmas nővéreket s milyen osztályokon akar 
világi ápolónőket alkalmazni. Amikor szövetségünk tagjai — 
akik hosszú évek kórházi gyakorlatával bírnak — hónapok óla 
állás nélkül vannak s szeretnének állást kapni a kórházakban, 
azt látjuk, hogy például a Szent Rókus kórházban nj éa uj irgal
mas nővérek foglalják el a világi ápolónők helyéi, akik pedig 
már hosszú évek óta megelégedésre töltölték he helyüket Sőt 
akadt közöttük olyan is, aki még nem is egy évvel ezelőtt,

< mint beteg kezeltetett a fenti kórházban. Szövetségünk, minden 
8nimozitástél menten az irgalmas nővérekkel szemben ismerni 
óhajtaná a Tek. Tanács határozatát, hogy tudja hová helyezze 
el tagjait, hogy azok a bizalmukat el ne veszítsék.

IV. Szövetségünk kéri, hogy a fővárosi kórházi alkalma
zottak fizetése, tekintettel azok nehéz életveszélyes munkájára, 
már most a békebeli nívóra emeltessék fel.

V. Mivel több kórházban az alkalmazónak élelmezése nem 
kielégítő, kérjük a kórházi alkalmazottaki) élelmezésének meg
javítását.

VI. Szövetségünk évenként betegápoló tanfolyamokat ren- 
! de- tagjai számára, kéri a Tok. Tanács határozatát, hogy a kór

házi vezetőségek togyék lehetővé, hogy a kórházakban szolgáló
tagjaink ezoken a tanfolyamokon megjelenhessenek.

VII. Szövetségünk megismétli azon régi kérését, hogy az 
egészségügyi alkalmazottak véglegesítésének kérdésével a Tek. 
TanícR sürgősen foglalkozzék.

Szövetségünk felajánlja, hogy igyekszik a fővárosi kór
házakat megfelelő kiképzett személyzettel ellátni, ennek fejében 
tisztelettel kéri a Tek. T 'iácsot, hogy a fenti kéréseket teljesí
teni mélióztsssék.

Kérésünket megismételve, annak méltányos elintézését 
várva, maradtunk

Budapesten, 1925. szeptember 22.
Hazafias tisztelettel:

I
főtitkár. elnök.

Szövetségünk e kérésének teijesitéséhez csak egy 
kis emberi jóindulat és szociális megértés kell. Remél
jük, hogv ez alkalommal ebben sem lesz hiány. Egyébként 
szövetségünk e kérésének támogatására felkérte fővárosi 
bizottsági tagjait is.

Ha kérésünk nem teljesül úgy ismételten azt kell 
mondanunk, hogy szerve kedésünkben az erő. Gyűjtsük 

' azt össze végre egy táborba, mint azt a külföldi test
véreink tették és az eredmény sokkal előbb hozza meg
gyümölcsét, mint azt bárki is hinné.

F ü rd ő s  k ép zés .
A jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok igen sok 

munkást, legyen az szellemi, vagy fizikai, eltérítenek régi 
pályályukból és igv ők más pályán remélik megtalál
hatni a szerencséjüket. Ezek közölt sokan vannak, 
akik az egészségügyi — itt is — a fiirdős pályái vá
lasztják, mert ezt hat bét alatt, azonban sok esetben, en
nél rövidebb idő alatt is ki lehet tanulni, és úgy vélik, 
hogy e pályán könnyű és gondtalan megélhetést tud
nak maguknak bisztositani. Ez azonban ritka esetben 
sikerül, mert túlsók a munkaerő.

A Szövetség csak úgy tu d ja  te ljesíteni kötelességét, ha tagja i rendesen fizetik a já ru lékot.
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Hogy a fürdös képzés ezidő szerint mily nagy 
arányokat ölt azt a szakegyesületünk vezetősége tudja 
a legjobban megállapítani. Alig van egy hét, amidőn 
három-négyen, sokszor tő iben is, belépésre jelentkeznek 
ilyen újonnan kiképzett fürdősök vagy fürdősnők, akik 
mindjárt szeretnének el is helyezkedni. Ez azonban a 
mai viszony mellet lehetetlen.

A megszállott területeinkkel 193 fürdőt veszhettünk 
el. A megmaradt fürdőink el vannak látva kipróbált 
jó munkaerővel és csak nagyon ritka esetben fordul 
elő egy-egy változás.

Azonban, hogy is történik ma a fürdősök képzése! 
Ha valaki fürdös vagy fürdősnő akar lenni, bemegy 
egy gyógyintézetbe és megalkuszik — mint a piacon a 
kofával, —- hogy mennyiért tanítják ki. Vannak azon
ban gyógyintézetük, ahol a tanítás dija fikszirozva van. 
Egy ilyen fürdös képzés dija egymillió koronától egy
millióötszáz koronába kerül. A tanulási idő legtöbb he
lyen hat hét, azonban van eset, hogy bizonyítványt — 
ha jól megfizetik tanulás nélkül is kiadnak. Nagyon sok 
esetben az ilyen uj fürdös vagy fürdősnő képesítéséhez 
kétség is fér, mert tudás szempoíjábói sok kívánni 
valói találhatnánk benne.

Sajnos az utóbbi időben oly nagy arányokat ölt 
a fürdös képzés, ami szinte meglepő. Ma már nemcsak 
a gyógyintézetek foglalkoznak sommás összeg ellenében 
a fürdös képzéssel, hanem vannak fürdőmesterek is, akik 
kereseti forrásként kívánják a maguk részére a fürdös- 
képzést kisajátítani.

A fürdös képzésre van egy belügyminiszteri hatá
rozat, mely szernt minden fürdő és gyógyintézet képez
het ki a maga részére megfelelő számú személyzetet. 
Ez a rendelkezés ilyen formában a mai viszonyok mel
let rendben is volna, mert pl. ha valaki egy .intézetnél 
mint fürdő-segédmunkás évék hosszú során át van al
kalmazva és ott egy fürdös állás megüresedik, első sor
ban is — ha rátcrmettssége és kellő inteligenciája van 
az ott alkalmazott segédmunkásnak — ő jöhet számba 
kellő képzés mellett. A gyakorlatban azt látjuk, hogy 
ez nem igy van, mert a gyógyintézetek, melyek fürdös- 
képzéssel foglalkoznak, nem a saját intézetük részére 
képeznek ki fürdősöket és igy megtörténik, hogy nam 
is helyeznek azok nagy súlyt a kellő kiképzésre, ami ter
mészetesen rovásra esik a kellően kiképzett és kipróbált 
fürdősöknek.

Legtijabban találtunk olyan igazolványt, amely ok
levél címmel van kiálllva. Miután Magyarországon a für- 
dős-ipar törvényes képesítéshez nincsen kötve és az il
letékes minisztérium ily irányú rendelkezést ne.ii léptetett 
életbe, szerintünk az ily okmány kiadása illetéktelen. Az 
egészségügy ma áiiami felügyelet és ellenőrzés alá tar
tozik és róla a régi 1876. XÍV. t. cikk intézkedik, ami 
azonban a mai viszonyok szerint elavult. Az egészség- 
ügyi törvények átreformálásával a népjóléti minisztérium 
már évek óta foglalkozik, aonban e kérdés még ma sem 
nyert megoldást. A minisztérium részéről nyert értesü- 
lélésük szerint a fürdősök és beiágápolók képesítésének 
kérdése is megoldást fog nyerni. Tudomásunk van arról, 
hogy újabban egy kimondottan fürdös törvény kidolgo
zásán munkálkodnak, melyet a nemzetgyűlés őszi ülé
sein kívánnak benyújtani. Bár e fürdös törvénytervezet 
szövegét nem ismerjük, kívánatosnak tartanánk annak 
előzetes megismerését mi is, mert az a reményünk, hogy 
a fürdös képzés kérdését e törvénnyel kapcsolatosan 
úgy az egészségügy, valamint fürdőmunkáság szempont
jából megelégedésre lehetne megoldani.

Nagy Pál
a fürdös szakosztály elnöke.

Beteg- és temetkezési
Önsegélyző alapunk.

Az önsegélyző alapunk f. évi augustus 2.-án 
rendkívüli 'közgyűlést tartott, amely ülésen B a lá z s  
F ió r a  testvérünk elnökölt, aki meleg szavakkal üd
vözölte a közgyűlésen szép számban megjelent tagokat.

S z ie b e n  J ó z s e f  szöv. főtitkárs imeríette azön- 
se-gélyző alap áldásos hivatását, kérve a közgyűlést, 
hogy mondja ki megalakulásának szükségességét, va
lamint működésének megkezdését.

B a lá z s  F ló r a  elnöknő feltette a kérdést, hogy 
szüségesnek tartja-e a közgyűlés az Önsegélyző alap 
létesítését és működésének megkezdését.

A közgyűlés egyhangúlag mondotta ki az Önse
gélyző megalakítását valamint működésének f. évi 
augusztus 1.-én való megkezdését.

A határozat kimondása után S z ie b e n  J ó z s e f  
szöv. főtitkár újból ismertette .a szaklapunkban már köz
zétett szabályait az Önsegélyző alapnak és a szükséges 
módosításokat is ismertette.

A szabályok ismertetése után fontos módosítások
kal bővítette ki a közgyűlés a szabályokat.

A szabályokba felvétetett a segélyezés időtartama, 
ami nem volt körvonalazva. A közgyűlés haíározatilag 
kimondotta, hogy a szövetség által az alap kezelésre 
éAenként kijelölt vezetőség csakis olyan egyénekből áll
hat, akik az Önsegéyző alapnak is tagjai. Valamint ki
mondotta, hogy az Önsegélyző az esetben is fentartja 
a működését, ha a tagok száma 50 re apadna. A kér
dések megvitatásában B a lá z s  F ló ra ,  K o v á c s  F e
re n c , S o m o g y i A n n a , V á lfy  F e r e n c ,  B o r a y  
Józsefné, Bell Vilma és még többen szóltak a tár
gyakhoz.

A napirend kimerítése után még S z ieb en  Józse 
szöv. főtitkár kérte a jelen voltakat, hogy az Önsegély
ző alap kiépítésében mindenki vegye ki a részét.

Majd a tárgysorozat végeztével B alázs F lóra  el
nöknő melegszavak kíséretében zárta be az ülést.

Az önsegély alap újabb segitővára a nincstelen 
egészségügyi alkalmazottak nagy tömegének, mely ál
dásait abban a mértékben fogja tudni éreztetni az arra 
rászorult egészségügyi alkalmazottak számára amily meg
értéssel azt felkarolják. Lebegjen mindenkinek a szeme 
előtt az a régi közmondás „Segíts m agadon, az 
Isten is m egsegít.* Ne várjunk idegenektől segítséget, 
hanem gyüjcsük össze szétforgácsolt erőinket, miáltal a 
sok kicsi erőből hatalmas erő és töke fejlődik, mely sok 
gondnak és nélkülözésnek lehet a megszüntetője. Hisz- 
sziik, hogy a ve. etőségnek nemes törekvéseit kevesebb 
üres kritikával és több megértéssel segítik a szövetség 
tagjai gyakorlati alapon valóra váltani Minden önse- 
gélyzőiag ha csak egy uj tagot szerez, már evvel is nagy
ban elősegítette ez uj intézményünk alapjának megerősö
dését.

9 szövsísÉg válaszímangi ülése.
A két hónapos nyári szünet után szövetségünk vá

lasztmánya f. évi szeptember hó 10.-én ült össze, me
lyet dr. Benárd Á g o s to n  szövetségi elnök vezetett. 
A szokatlan nagy számban megjelent választmányi ta
gokat az elnök szeretettel üdvözölte és megállapítva a 
határozatképességet az ülést megnyitotta. Beszámolt a 
képesítés ügyében a minisztériummal folytatott tárgya
lásokról, mit a választmány tudomásul vett. V álfy  Ferenc 
falolvasta a jegyzőkönyvet, ami némi módosítással tu

Fizesd a já ru lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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domásul véteíet. Szele J ó z s e f a pénztári állományról tett 
jelentést, amit a választmány egyhangúlag vett tudomá
sul. Szieben Józse f főtitkár szövetségüknek a nyári szü
net alatt végzett munkájáról számolt be. Majd a fürdő- 
sök és betegápolók szakosztályainak határozatait terjesz
tette elő, kérve azok ügyében a szövetség vezetőségének 
eljárását. Ezután a beérkezett leveleket olvasta fel, me
lyeket a választmány ludomásn! vett. D r. B ená rd  zfl* sí 
elnök elfoglaltsága miatt távozott a választmány ülésé
ről, melyet J fa g y  Pál alelnök vezetett tovább. Szieben  
J ó z s e f főtitkár az állásnélküli tagok kérését terjesztette 
Deák M á ria  régi titkárnőnek újból való alkalmazása ügyé
ben. A választmány hosszas tárgyalás után a tagok ké
résének eleget tett. A főtitkár javaslatot tett az Otthonban 
végzendő átalakítás tárgyában. A választmány a javas
latot magáévá tette, azonban az ügy végleges elintézé- 
vel egy hetes bizottságot bízott meg. Egyéb kisebb 
ügyek elintézése után elnök az ülést bezárta.

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT.
A rákbetegség okozóját m ég m indig nem tud ják  kideríteni.

Évek óta mindenféle elméletet állítanak fel a tudósok, de 
eddig egy sem helytálló. Egyesek kutatták, nem a táplálkozás
ban, az életmódban rejlik-e a betegség oka. Volt orvos, aki a 
hússal való táplálkozásban találta n rák gyakori előfordulásának 
az okát. ügy okoskodott, hogy régebben kevesebb hússal táp
lálkoztak, mostanában pedig többel és ezért gyakoribb a rák. 
De e felfogás alaptalanságát azzal bizonyították be, hogy vege
táriánus is megkaphatja ezt a betegséget.

Újabb időben oly országot, illetőleg helységet kerestek, 
ahol a rák vagy elő nem fordul, vagy pedig csak ritkaságszámba 
megy. A terv az volt, hogy azután fogják kutatni az okokat, 
miért van ez igy. Nehány tudós figyelme Island szigetére irányult. 
Ezek odautaztak és kezdték kutatni e sziget egyes helyiségei
nek feltűnőbb jelenségeit. A hosszabb ideig tartott vizsgálatok 
után megállapították, hogy a rákmentes helyiségekben nincs 
patkány, egér és ezek elpusztítására szolgáló macska; de nincs 
ott az u. n. svábbogárnak egy bizonyos fajtája sem, mely csak 
pékmtihelyben található.

Egy tudósnak feltűnt, hogy a rákbetegség főként az oly 
házakhoz van kötve, ahol sütőkemence van. É körül hemzseget, 
a svábbogarak nagy tömege. De talált .svábbogarat az ott hasz
nálatban levő, tehát táplálékul szolgáló lisztben is. A tudós ezt 
az észlelését kiegészíti azzal, hogy molnárok és környezetükben 
élő emberek gyakran szenvednek rákban. Nem lehetetlen, hogy 
egy. a vábbogár emésztőcsatornájában elő élősködő közvetíti a 
rákkal való fertőzést; amennyiben az bejut az ember gyomrátat 
illetőié:, belébe.

Ha ez a felfogás helyesnek bizonyulna, akkor a rák és 
megelőzésének problémája meg lenne oldva. Sch y.

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.
igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete folyó évi 

szép emből* 9.-én igazgatósági ülést tartott, melyen Balázs Flóra 
elnökölt. A kéthónapi nyári szünet után nagy számban megjelent 
igazgatósági tagokat meleg szavakkal üdvözölte és a határozatké
pesség megállapítása után az illést megnyitotta. Zsemley Ferencné 
felolvasta a jegyzőkönyvet, Válfi Ferenc a pénztári állományról 
számolt be Az igazgatóság mindkettőt tudomásul vette. Szieben 
József főtitkár a nyári szünetben végzett munkákról számolt be 
részletesen, ami tudomásul vétetett. Ezután a beérkezett leve
leket olvasta fel a főtitkár. A kérvényezők közül Fazekas Kovács 
Jánosné és Karaszeki Mihdlyné kérelmét, melyben a Hí. osztály
ból a II. osztályba való áthelyezést kérik, azzal a fentartással 
tette magáévé az igazgatóság, ha a képesítő okmányuk a beteg- 
ápolótanfolyamról nincs meg, úgy egy éven belül azt megszerzik. 
A levelek és kérvények elintézése után a kórházakban felmerült 
panaszokat vitatta meg az igazgatóság C3 elhatározta, hogy a 
szövetség választmánya elé viszi sérelmeit és kéri, hogy az 
ügyekben tegye meg a lépéseket Majd foglalkozott az egyesület 
tagjainak azon óhajával, hogy Deák Máriát a régi titkárnőt 
kérjék meg a titkári állás újból való elfoglalására. E kérdés 
hosszas megvitatása után úgy határozott az igazgatóság, hogy 
a tagok kérelmét, mely indokolt, a szövetség választmánya elé 
terjeszti. Majd az uj tagok névsorát ismertette a főtitkár, mely 
után az ülés véget ért.
Felelős kiadó: Szieben József,

Tagjaink figyelmébe. Kérjük t. Tagjainkat, akik tagdij- 
hátralékaikat még ezideig nem lendezték, azt mielőbb intézzék 
el. A szövetség adminisztrációs ügyeinek vezetését Deák Mária 
régi titkárnő vette újból át és igy módunkban lesz ProfuszEtelka 
titkárnőnket egy egy kórházba tagjaink látogatására küldeni. 
Nevezettnek a szövetség bélyegzőjével ellátott meghatalmazása 
lesz a tagdijak beszedésére. Esetleges panaszokat is fog meg
hallgatni, melyeket a szövetség vezetőségének tudemésára sd, 
amely azokat szükség esetén elintézi. Aki a szaklapot nem kapja, 
nála reklamálhatja. Az Elnökség.

Otthon adom ányok. Az Otthon alapjára a következők 
adományoztak: Madari Sándor alelnök az Otthon építkezése al
kalmával köleönbe adf tt 500 000 koronáját adományozta, Dénes 
Ferenc, Berger Gyuláné 50.000, özv. Lázár Mihályné 100 000, 
Szabó Rózsi 43.000, Winkler Borbála 18C00, Somonyai László, 
Dabi Mária 10.000, Molecz Ilona 5000 koronát adományoztak. 
Somogyi Anna 2620, Antal Amália 96, Schuller Margit 4, Bari 
Barnáné 3 drb. Otthon részvényt adományozott. A adományozók
nak ezúton mondunk hálán köszönetét.

Adományok: A Betegápoló Egyesületnek adományoz
tak : Gold Rózsi 40.000, Martinovszky Teréz 10.000, Fekete Róza 
8000, Windhager Leopoldina 7000, Becsey Juliska, Fiamis Margit, 
Szűcs Erzsébet 4000, Német Mária, Dinnyér István 3000, Csapó 
Etelka, özv. Rzalay Kálmánná, Balázs Etelka. Jajcai Mária 2000, 
Horváth Lídia 1000 koronát adományozott.

H alálozások. Az egészségügyi alkalmazottak kérlelhe
tetlen ellensége a tüdővész, ismét két fiatal kartársnőnket raga
dott ki sorainkból. Mindkettő hü és régi tagja volt szövetségünk 
betegápoló szakosztályának, kiknek elhalálozása mély részvéttel 
tölti el egyesületünk minden tagjának leikét. A temetésükön a 
kartársnők nagyszámban jelentek meg és mindkettőjük ravata
lára a kegyelet adózása fejében koszorút helyeztek el Hanák 
Olga ápolónő 30 éves korában hunyt el, kinek f. évi szeptem
ber 22 volt a temetése a Rákosi temető halottas házából. — 
Szedlák Anna ápolónő 29 éves korában hunyt el, kinek temetése 
f. évi szeptember 25.-én d. o. 10 órakor volt ugyancsak a Rá
kosi temető halottas házából. Ny. b .!

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HÍREI.
H alálozás. Burszentgyörgyi Szkluvényi Imréné sz. Dinda 

Mária fürdösnő, ki a Szt. Lukács-fürdőben 20 évig teljesített 
szelgálatot, elhunyt. Teinelése f. évi augusztus 30.-án volt a far
kasréti. tenu tő halottas házából. A fürdő-intézet részéről dr. 
Gerö Ármin, főorvos, a szakegyestilet lészésöl Nagy Pál a szak
osztály elnöke búcsúztatta el.

Milyen osztályba tartozunk a  beteg seg-élyző pénz- 
tárban. Sokan vannak fürdös testvéreink közölt, akik nincse
nek tisztában azzal, milyen o ztályba is tartoznak a kerületi

: pénztárban. Még 1922-ben megállapodás történt, hogy a fürdő 
alkalmazottak a negyedik fizetési bérosztályba tartoznak. Ezen 
megállapodás még a mai nap is fennáll

Forgalm i adózás. Az 1921. augusztus 3i.-il.i hivatalos
’ közlöny közlései az irányadók. A fürdösök forgalmi adózása 

ügyében annak idején szövetségünk eljárt, — aminek következ-
I ményeképen az üzemünkben dolgozó fürdősöket a forgalmi adó- 
i zás alól fel is mentették.

Pedikiirüzlet. Egy jó forgalmú helyen pedikűr üzlet, 
kitünően berendezve, a belvárosban kistökével azonnal átvehető. 
Érdeklődni lehet szövetségünk irodájában, VII., Dohány-u. 74. 
I. em. 16.

Választmányi ülés. A Fürdösök Egyesülete f. évi szept. 
3.-án választmányi ülést tartott, melyen a választmány tagjai 
szép számban jelentek meg. Nagy Pál elnök üdvözölve a meg
jelenteket, a határozat képességét megállapítva, az ülést meg
nyitotta. Beszámolt a nyári ünnepély és a kugli verseny ered
ményéről, amit a választmány örömmel vett tudomásul, Ónodi 
János & jegyzőkönyvet olvasta fel, Gila Ferenc pedig a pénztári 
állományról számol be, amit a választmány hasonlóképen tudo
másul vett. Nagy Pál elnök beszámol arról, hogy a szabadság 
ideje alatt Debrecen, Eger és más vidéki városban meglátogatta 
a fürdőket és értekezelt az ottani szaktársnkkal. Ismertette a 
vidéki fürdők helyzetét. Majd említést tett a készülő ftirdötör- 
vényröl, mely ősszel a parlament elé kerülne. Úgy véli, hogy e 
fiirdötörvénnyel kapcsolatban a képesítés kérdése is szóba kerül 
és for.tos volna e törvéuyjavaslattervezet megszerzése. Többek 
hozzászólása után Szieben József főtitkár indítványozta, hogy a 
szövetség választmánya elé vitessék e kérdés, kérve a szövetség 
vezetőségét, hogy a parlamenti képviselőinket keresse meg oly 
irányban, ha e javaslattervezetet megkapják, szolgáltassák azt 
tanulmányozás céljából rendelkezésünkre, hogy az észrevételein
ket idejében megtehesstik ez ügyben. A választmány az indít
ványt magáévá tette. Több házi ügy elintézése után az ülés be
fejezést nyert
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