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0 hözhórházi aHtölmazottaft gazdasági
helyzetének sürgős rendezése.
A főváros törvényhatóságának egészségügyi bizott
sága megalakuló gyűlésén részletesen, hosszasan foglal
kozott a főv. bérházak, s a kórházi személyzet ügyeivel.
Éyes Ede tanácsnok ismertette az ügyosztály terveit s
működési programmját, az ismertetéshez több bizottsági
tag szólt hozzá, legkimeritőbben Dr. Hrizs Árpád, aki a
többek között a következőket m ondotta:
Örömmel üdvözlöm a Tanács azon törekvését,
hogy végre valahára megakarja oldani az egészségügyi
személyzet képesítésének kérdését. Régi óhaj, nagyon
szép kívánság ez. Hogy a kórházi betegápolás nem áll
azon a nívón, amelyen állani kellene, s hogy sok pa
nasz hangzik el a betegápolás ellen, nagy részt e be
tekintés hiányának köszönhető. Sajnos eddig az volt a
szokás, hogy facér cselédeket is felvettek ápolónőknek,
egyik fővárosi kórháznak gondnoksága egyenesen a
cseléd elhelyezőhöz fordult, ha személyzetre volt szük
sége. Várhatunk-e az ilyen gyakorlatlan, tapasztalatlan,
ritkán megbízható cselédekből regruiálódó személyzetből
tisztességes betegápolóné ? Rálehet-e bízni az ilyen
ápolónőre nyugodt lélekkel az ember legnagyobb kincsét
az egészséget ? A képesítés kérdését valóban sürgősen
megkell oldani.
Örömmel ődvözlöm a Tanácsnok ur azon kijelen
tését, hogy az ápoló személyzet fizetését a békebelire
akarja felemelni. De nem vagyok megelégedve azzal,
hogy ezt csak a jövő évben szándékozik megtenni s
tisztelettel indítványozom, hogy a fizetések már most
október elsejétől emeltessenek fel a békebelire. Úgy is
akkor is nagyon csekély volt a fizeiés. Amíg az ápolónő
fizetése kisebb, mint az utolsó háztartási alkalmazotté,
amig az ápolónő borravalóra van utalva, komoly lelkiismeretes munkát várni tőle nem lehet. Újból indítvá
nyozom tehát, hogy méltóztassék a fizetéseket már most
felemelni, hogy az egészségügyi személyzet tisztessége
sen tudjon ruházkodni a fizetéséből, s ne legyen kény
telen borravalóra alapítani az exisztenciáját.
Örömmel üdvözlöm azon törekvést is, hogy a be
tegápolási állás rendszeresittessék. Az ideiglenes alkal
mazott, akit fegyelemi eljárás nélkül bármikor ellehet
bocsátani, nem ragaszkodik úgy az állásához, mint a
kinevezett s véglegesített, aki tudja, hogy miért dolgo
zik, s akinek öreg napjaira is biztosítva van a megél
hetése. Az állás rendszeresítése biztosítani fogja a beteg

ápolás megjavulását.

Kéziratok vissza nem adatnak.
Előfizetési á r : Negyedévre 50G0 K.

Kifogásolnom kell azonban az ápoló személyzet
csekély számát, Az Uj szt. János kórházban van pél
dául egy osztály, az uj tbcés osztály, ahol 206 betegre
összesen 11 ápolónő jut. Ezek közül az egyik laborató
riumi munkát végez, kettő éjjeles, igy tulajdonképen 8
ápolónő jut, a többmint 2000 betegre. Úgy aztán nem
csoda, ha panaszok merülnek fel, hogy az ápolónők
nem gondozzák eléggé a betegeket, A napokban egy
vidéki ur jött vélem s keservesen panaszkodott, hogy
tüdőbeteg fiát az ápolónő teljesen magára hagyta, s
hogy még utolsó órájában sem volt mellette senki. Bi
zony ez sajnos sokszor előfordul s ezen csak az ápoló
személyzet számának emelésével lehet segíteni.
Szóvá kel! még tennem a kórházi alkalmazottak
lakás viszonyait. A kórház személyzet lakásai általában
véve nem megfelelők, egészségtelenek, Az az ápolónő,
aki egész napját a kórteremben a betegek között töl
tötte, nagyon is megérdemli, hogy nehéz, önfeláldozó
munkája után egészséges, levegős, tiszta lakásban pi
henhesse ki fáradalmait. A levegőtlen, nedves, pince
vagy tömeglakásban magát kinem pihenő ápolónőtől
rendes megbízható munkát várni nem lehet. Hogy a
kórházakban oly nagy a lakás mizéria a háború előtti
liberális rendszer bűne, amely a pincébe a patkányok
közé dugta a személyzetet, megfelelő lakásról nem gon
doskodott. Ezen sürgősen segíteni kell s én azért ezt
indítványozom : hogy már most a fővárosi bérlakás épí
tési akcióval kapcsolatban terjesszen az ügyosztály ter
vezetet az égészségügyi bizottság elé a kórházi lakás
viszonyok megjavítására;
szóvá tette még D r. J í r iz s a kórház élelmezés elleni
panaszokat s az ügyosztály előterjesztéseit tudomásul
véve sürgette a bajok megszüntetését.
Szövetségünk részéröl kíváncsian várjuk, hogy d r .
tHrizs Jirpád főv. biz. tag felszólalása — mely a tanács
nak benyújtott memorandumunk nagy részét taglalja
magában — kellő megértésre fog-e találni, vagy pedig
mint a múltban is sok esetben, úgy ez alkalommal is
csak ígéret marad a teljesítése. Egy bizonyos. Szociális
bajokat, csakis szociális intézkedésekkel lehet orvosolni.
Szociális baj pedig van ezer és ezer. Ha pedig van és
ezt maga a tanács is tudja és látja, akkor legyen hozzá
ereje, hogy a szociális bajokat megszüntesse.
É rte s ítjü k
D eák
sét
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0 bstsgápűIaRÉpzÉs íiggg az Országos
Hűzegészségi Egyesület választmánya eíőtt.
A fenti ciin alatt közöltük lapunk f. évi 9, számában
Rajnai Béla dr, orvoselnökiink beadványát, melyet ő a fontnevezett országos egyesület részéről hozaá érkezett Írás
beli felszólítására szept. hó 20-án oda benyújtott.
E beadványunkra — melyben az országos köz
egészségügyi egyesület választmányát tiszteletteljesen
arra kértük, hogy a betegápolónőink kiképzése, valamint
kötelező hivatalos képesitéseügyét beható tárgyalás vé
gett napirendre tűzetni kegyeskedjék — mind ez ideig
hivatalos választ ugyan nem kaptunk, de érdeklődésünkre
azt a 'szóbeli felvilágesitást nyertük, hogy nevezett or
szágos egyesület választmánya f. é. szeptember hó 22-én
megtartott ülésén egyik illusztris tagjának a kijelenté
sére, hegy ez ügyről felesleges a tárgyalás, minthogy e
kérdéssel ; z Orsz. Közsgészsügilgyi Tanács már foglal
kozott sőt ez ügyben az már állást is foglalt, a napi
rendre tűzéstől egyszerűen elállt.
E hír vételére emlékezetünkben feléledtek azok az
ehhez hasonló elintézési módok, melyekkel számos be
adványunkra az illetékes magaskörök válaszoltak, ami
nek következménye aztán ez lett, hogy a betegápelónőképzés ügye közel két évtizedes sürgetésünk dacára mai
napig is elintézetlen maradt. Valóban nincs okunk ab
ban reménykedni, hogy ezúttal más sors vár ezen immár
valóban életbe vágó kérdés elintézésére.
Ellenben ama „illusztris férfiaink“-nak, akiknek
ezen pár exceilence közügy elodázását köszönhetjük, a
nevük megörökítése alól megértő olvasóink bizonyára
felmentenek bennünket.
Úgy véljük, hogy ami rendelkezésünkre álló nyomda
festékünk nem lenne eléggé fekete erre a célra . . .
Szövetségünk tagjai azonban egy tanulságot ez
esetből is levonhatnak maguknak. Láthatják azt, hogy
ami fontos és életbevágó kérdéseink felett egyes urak
milyen könnyű szerrel napirendre térnek. Ez egy okkal
több, hogy belássuk mennyire szükséges az, hogy minél
erősebben építsük ki szövetségünk bástyáit — mint azt
a külföldi testvéreink tették — és közös erővel kezd
jünk az ilyen akadályok elhárítása érdekében.
Egy vigaszunk van, hogy ügyünk nem egyes egyé
nek akaratának befolyásától fiigg és hogy több a jóakarónk, mint az elnyomónk,

Képesítésünk ügye.
(Folytatás.)

Igényjogosult özvegy vagy árvák hátrahagyása
nélkül elhalt tagnak nyugdijvagyon összege, vagy annak
fennmaradt részösszege a nyugdíjintézet tartalékalapja
javára esik. Ha azonban az igényjogosult özvegy vagy
árvák hátrahagyása nélkül elhalt életécen munkaképtelen
szüleit vagy kiskorú testvéreit a maga keresetéből tar
totta el, a munkaképtelen szülök, illetve kiskorú test
vérek (együttvéve) az özvegy, illetve árvákhoz hasonló
módon részesitendők a nyugdíjellátás s nevelési járulék
kedvezményeiben.
A nyugdíj ellátás stb. igényjogosulíságának alapját
képező feltételek igazolása az illető igényjogosult köte
lességét képezi.
Munkaadó intézetek stb. vagy magánosok által
valamely tag javára befizetett járulékok vagy adományok
szintén az illető tag, illetve özvegye és árvái nyugdíjellátása (nevelési járulék) javára esnek. Általános ado
mányok vagy segélyezések (hozzájárulások) azonban a
nyugdíjintézet tartalék alapja javára esnek.
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A nyugdíjintézet tagjainak, avagy nyugdíj igényre
jogosult özvegyeinek elhalálozása esetén a nyugdíj tar
talék alapból temetkezési járulék folyosittntik, amelynek
összege az illető tag elhalálozása esetén : egyszeri nyugdijintézeti tagságra eső nyugdijvagyonának lO’/o-ában, az
özvegy elhalálozása esetén pedig 8%-ban állapittatik meg.
Elhalt tag kiskorú árváinak temetési költségeire a
nyugdíj tartalék alapból 5 %-nyi temetési segély enge
délyezhető.
Igényjogosult özvegy vagy árvák hátrahagyása
nélkül elhalt ny. gdijintézeti tagnak keresetképtelen szü
lei, kiskorú testvérei, (ha azokat életében az illető tag
tartotta el) a temetkezési járulék szempontjából is oly
képen tekintendők, mint az özvegyek és árvák.
Ha mindkét szülő élt és együttesen nyugdijjellátásra igényt tartottak, elhalálozásuk esetén egyenként
esak 5 %-nyi temetkezési járulékban részesülhetnek.
A temetkezési járulék többszörös nyugdijintézeti
tagoknál is csak egyszeres lehet.
Ugyancsak a nyugdíj tartalék alapból súlyosan
megbetegedett vagy a betegsége miatt egy hónapnál
hosszabb időn át kereset nélkül levő nyugdijintézeti tagok
évenkint egyszer és pedig az egyszeri nyügdijintézeti
tagságra eső nyugdijvagyonunk 5 %-ával felérő rend
kívüli segélyben részesülhetnek.
A rendkívüli segély csak az igazgató választmány
engedélye alapján folyósilható és a körülmények kellő
mérlegelése alapján, avagy ha a munkanélküli tagnak
megfelelő kereset felajánltatott, de részéről el nem fogad
tatott, meg is tagadható.
Elvárja azonban az igazgató-választmány a rend
kívüli segélyben részesült tagoktól, ha később állandó
jobb keresethez jutnak, hogy erkölcsi kötelességüknek
ismerjék a kapott rendkívüli segélyt a nyugdíj tartalékalapnak visszatéríteni.
A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Orszá
gos Egyesületének jelenlegi összes pénztári vagyonának
500 koronán felüli része a „Magyarországi Betegápolók,
Ápolónők, oki. Bábák, Fürdősök, Massörök és Vizgyógykezelök Országos Egyesülete és Nyugdíjintézete" nyug
díj tartalék alapjába utaltatik át. A fennmaradó 500
korona pedig az egyesület rendes ügyforgalmi kezelé
sére tartatik fenn.
Úgyszintén az esetről esetre befolyó s a rendes
ügykezelésre szükséges 500 koronán felüli összegek
mindenkor a nyugdijtartalék alapra utalandók út.
A felvételi dijat, valamint a befolyt adományok,
segélyezések és hozzájárulások mindenkor a nyugdíj
tartálékalap bevételét képezik; a nyugdijintézeti járulé
kokok pedig közvetlenül a nyugdijintézeti számlára
könyvelendók.
Azok a rendes tagok, akik az egyesületbe való
belépésükkel egyidejűleg a nyugdíjintézetnek is tagja*
lesznek, valamint azok, akik a Magyarországi Beteg
ápolók és Ápolónők Országos Egyesületének eddigelé
is tagjai voltak, az alakulással egyidejűleg a nyugdíj
intézetnek is tagjai lesznek, 20 évnél rövidebb nyugdij
intézeti tagság alatt beálló elhalálozás, vagy munkaképtelenség esetén is az összes nyugdijintézeti jogosult
ságok szempontjából úgy tekintendők, mintha a nyugdíj
intézetnek már 20 éve tagjai lennének. Azok az egyesü
leti rendes tagok pedig, akik a nyugdíjintézetnek nem
tagjai s saját személyükre vonatkozó temetkezési járu
lék, valamint a betegség esetén engedélyezhető rend
kívüli segély szempontjából szintén igényjogosultaknak
tekintendők és pedig oly formán, mintha a nyugdíj
intézetnek havi 1 koronás járulék mellett 20 év óta
tagjai lennének.

A Szövetség csak úgy tu d ja te lje s íte n i kötelességét, ha ta g ja i rendesen fiz e tik a já ru lé k o t.
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Befizetett nyugdjintezeti tagsági járulék 3
százalékos kamatoskamattal együtt, mely
a tagnak kilépés tör
lés avagy kizárás ese
tén kifizetendő
A nyugdijintézeti tag
nak nyugdijintézeti va
gyona 5 százalékos ka
matos kamattal, mely
a nyugdíj ellátás stb
alapját képezi
A tagnak vagy özvegynak s árváinak (esetleg
szülőkne s testvérek
nek) együttesen évenkint fizetendő______

1 íi
2 II
3 |l
4 i'
5
6
7
8
9
10 ’í
11 i!
12 I!
13
14
15
16
17
18 |!
19
20
21 II
22 ’i
28
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 II
40 ’

Jegyzet

k o ro n a
12
24
37
50
64
78
92
107
122
138
154
171
188
206
224
243
262
282
302
323
545
367
390
404
438
453
489
506
543
571
600
630
661
693
726
760
795
831
868
906

12
25
38
52
67
83
98
115
133
152
172
193
215
238
262
287
313
341
370
400
432
466
501
538
577
618
661
706
753
803
855
900
968
1028
1091
1158
1228
1301
1378
1500

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
43
47
50
54
58
62
66
70
75
80
85
91
97
103
109
116
123
130
138
150

Temetési járulék minden egyes egyesületi tag után 60 K. Nyugdijintézeti tagok igényjogosult özvegyeinek s illetve árváinak elhalálozása esetén temetési segély engedélyez
tetik, melynek összege az özvegy után 40 K-ban s minden egyes árva után 20 K-ban
állapittatik meg.

Nyugdijintézcíi tag
sági évek száma

Kimutatás a nyugdíjintézet! illetményekről

Ezen kimutatás havi 1 K. nyugdijintézeti tagsági járulék
fizetése alapján van szerkesztve. Többszörös nyagdijintézeti tag
ság esetén a 2, 3 és 4 rovat összegei annyiszor veendők, ahány
koronát az illető tag havonkint fizet.

Ha Nagyméltóságod az imént ismertetett nyugdijintézetí tervezetünket jóváhagyni kegyeskednék, úgy
csak a munkaadók (intézetek, magánosok egyaránt)
részvételi kötelezettségét kellene meghatározni, ami
nézetem szerint a mellékelt táblázat megállapított egy
ség kétszeresének a biztosításával volna a legméltá
nyosabban megállapítható. Eszerint a munkaadó rok
kantsági és nyugdijjárulék címén az illető alkalmazottért
egy hóra 2 koronát fizetne, még a tag a maga javára
legalább 1 koronát volna köteles havonta befizetni,
amely összeget ő tetszése szerint növelhetné megtaka
rított keresetéből a fenti táblázatban megállapított egy
ség többszörösének a levonásával.
(Folytatás következik,)
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Tagjaink figyelmébe!
h-rtesitjük tagjainkat hogy a „Pannónia árukereskedeimj r t _vei (Kossuth Lajos-u. 15. félemelet),
megállapodást kötöttünk, mely szerint nevezett részvénytársaságnál az általuk kibocsájtott és a titkárságunknál
kapható vásárlási engedéllyel tagjaink részletfizetésre
szerezhetik be ruházati szükségleteiket.
_
A vásárlási engedélyt tagjainknak a titkárság állítja
ki, mely részletfizetés a tényleg vásárolt összeg szerint
oszlik meg havonként öt egyenlő részletben.
A r. t. beleegyezett abba is, hogy amennyiben
tagjaink valamelyike tartozásának a felét már lefizette,
a titkárságnál történt bejelentés után vásárlását a mar
lefizetett összeg erejéig újra kiegészítheti. Pld. vajak1
2 millió vásárlásából 1 milliót lefizetett további 1 millió
korona hitelt vehet igénybe.
A részletek fizetése a titkárságnál töriesztendó,
ahol a törlesztett részleteket összegyűjtve küldik be a
r. t. hoz. Ök kezelik a vásárláskor kapott úgynevezett
kartoték lapokat is melyen a tag neve a hitel és a vá
sárlás összege van feltüntetve.
. . .
A cartotékot a vásárlás után a titkárságnál kell
leadni, aki arra a törlesztett részleteket mindig rávezeti.
A rt. a fogok rendelkezésére áll reggel 8 órától este
6 óráig.
Raktáron vannak a következő cikkek:
Női ruhához való mosókelmék, úgymint: karton, voálkrep
és marokén 20.000 töl 36.000 koronáig. 2. Színes, mintás és hím
zett francia finom grenadinok 36.000-töl 95.000 koronáig. 3. Siffonok és vásznak 19.000 töl 45.000 koronáig. 4. Lepedő vásznak
a legfinomabb liliom lepedő vászonig 50.000-töl 70.000 koronáig.
5. Kanavásznak frencsek, zefirek a legfinomabb angol minőségig
25.000 töl 56 000 koronáig. 0. Cérnázott duplaszéles pamutszóvetek csikós és sottis 36.000-töl 62.000 koronáig. 7. Női seviot
kelmék divat színekben lOO.OOOtöl 125.000 koronáig. 8 Női finom
gyapjú és kammgarn kelmék 100.000-töl 250.000 koronáig. 9.
Nehéz divat kosztüm kelmék 260.000-töI 330.000 koronáig. 10.
Velúr kabát szövetek 290.000 töl 360.000 koronáig. Kész női ruhák
a legfinomabb kivitelű 95.000-töl 700.000 koronáig. Női őszi és
téli kabátok 980.000 töl 1.700.CC0 koronáig. 11. Férfi ruha szö
vetek 115.000-töl 200.000 koronáig. 12. Angol férfi divat kelmék
255.000 töl 450.000 koronáig. 13. Férfi dublé kabát szövetek
320.000 töl 450.000 koronáig. 14. Sötétkék és fekete angol férfi
kelme 290.000 töl 500.000 koronáig. 15. Kész férfi öltöny mérték
szerint 1,400.000-től 2,400.000 koronáig.
Továbbá a még fel nem sorolt cikkek dús választékban,
úgymint férfi, női és gyermek cipők. Férfi, női és gyermek
harisnyák. Férfi és női fehérnemű, női ruhaselymek, ágygarniturák, paplanok, flanel takarók, asztalterítők, szalvéták, törül
közők, matrackelmék, szőnyegek stb.

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT.
Rák és kulíura. Statisztikai adatok alapján tudjuk, hogy
mostanában a rákos megbetegedések gyakrabban észlelhetők, mint
régebben. Ezért gondolnak egyesek arra, hogy ez a műveltség
terjedésével hozható kapcsolatba. Sőt arra is hivatkoznak, hogy
műveletlen népeknél a rák alig fordul elő.
A műveltség haladásával a statisztikai adatok megbízhatób
bakká lettek ; azonkívül az orvosi tudás is fejlődött és oly bete
geknél állapítják meg a rákos betegséget, akiknek a baját régeb
ben vérszegénységnek, kimerülésnek vagy a.ggkori gyengeségnek
fogtak fel. Az orvosi diagnosztika (gyomorvizsfcálat vizelet , bél
ürülék alapos megvizsgálása, röntgenátvilágitás stb.) segítségével
a betegséget kezdődő stádiumában fel lehet ismerni és a bete
get az orvos még elég korán megoperálhatja. Ezért növekedett
a sebészeti osztályokon és szanatóriumokban kezeit rákos bete
gek száma; nem is szólva arról, hogy a kórháztól, illetőleg a
sebészeti beavatkozástól való félelem lényegesen alábbhagyott.
Miután azonbf. sebészeti osztályok és szanatóriumok kulturcent-
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rumokban vannak, könnyen belátható, hogy ott több rákos beteg
fordul meg, mint faluhelyen.
A gyermekhaláiozás csökkentésével sikerűit az átlagos
életkort emelni; igv tehát mostanában aránylag több az idősebb
ember, mint régebben, nem csoda, ha ezek között több a rákos
megbetegedés, mely tudvalevőleg inkább idősebb emberekne!
fordul elő.
Az itt felsorolt adatok mellett még másokat is említenek,
melyek amellett szólnak, hogy a műveltségnek semmi köze sincs
a rák gyakoriságához.
Ezt bizonyítják vizsgálatok, melyeket különböző gyarma
tokban végeztek. Még a legegészségesebb népfajnál, a grönlandi
eszkimók közt is találtak rákos betegeket; persze nem sokat,
mert nem sok az eszkimó. De az ottani rákos betegek aranyszáma körülbelül akkora, mint nálunk Európában.
Ma még nem tudjuk, hogy miképpen kerül a szervez^
tünkbe a rák fertőző anyaga, de alapos a
y
’
.
tudomány haladásával ezt is megfogjuk í“!?nl:
, , h ‘A íh
kell beérnünk hogy ma a rák egyik ’® «°^tegséget elégkorán
orvossága a kés. De csak akkor, ha a ueiega g
ismerik fel.
Forralt tejszínhab. Az orvosok állandóan óva inti
közönséget a nyerstej élvezetétől a tuberkulózis veszelye miar .
Cscdálatosképen a tejszínhab ellen alig hallani ezt a figyelmez
tetést, pedig ezt nyers tejszínből szokták készíteni s így seinmivel sem kevésbbé veszedelmes a tuberculolikus tehen baci f i 
sainak átvitele szempontjából, mint a tej, amelyből szarmazi .
A tejszínhabnak igen nagy lévén a közkedveltsége, ez a vesze
delem nem. csekély. Bizonyítják ezt kimutatottan marhatuberkuózis-fertözések, pl. vesetuberkulozis-esetek oly egyénekben,
akik egyébként a tuberkulotikua fertőzésre nem hajlamos alkat
nak s tüdejük se beteg s akik nem is szoktak nyers tejjel
élni, de tejszínhabot fogyasztanak.
....
Ha mi orvosok ezt a veszedelmet emlegetjük es a nyers
tejszínből készült hab élvezetét éppen úgy kerülendönek tartjuk,
mint a nyers tejét, hacsak nem származik ismert es bztosan
egészséges állatból: úgy mindig azzal az ellenvetéssel találko
zunk, hogy „forralt tejszínből nem lehet habot verni0. Mar pedig
küiönösen a nők inkább meghallni készek, semmint lemondani a
tejszínhabról, amely elmaradhatailan kelléke a finom kávénak,
még inkább pedig fagylaltnak, gesztenyepürének, habostekercs
nek stb. stb.-nek! S ha az ember megkérdezi: „hát megpró
bálta-e már, hogy csakugyan nem lehet habbá verni a forralt
tejszint
— azt a választ kapja, hogy „nem, de azt meg sem
kell próbálni, az magától értetődő'*.
Már pedig igenis lehet. S aki az elveiből engedve, meg
próbálja, csodálkozva fogja észrevenni, hogy éppen olyan könynven habbá verődik a forralt habtejsún és hogy az ize még jobb,
mint nyersen, sőt hogy a gyomor is sokkal jobban tűri s tehát
még sokkal többet lehet belőle fogyasztani! Akit a higiénikus
okok nem győznek meg, ez a körülmény bizonyosan meggyőzi.
Sajátságos véletlen, hogy röviddel azután, hogy itthon
megpróbáltattam a dolgot a fent elmondott kedvező eredmény
nyel — megjelentek a csemegésboltok kirakataiban a sterilizált
habtejszin-konzervdobozok!
Tehát lehet, nagyon is lehet. S minthogy lehet, kellIfj. Liebermann Leó prof.

Á P O L Ó K É S Á PO LÓ N Ő K HÍREI.
A Betegápolók Egyesületének igazgatósági ülése. Az
Egyesület f. évi október 13-án tartotta meg rendes havi igazga
tósági ülését, melyet Balázs Flóra alelnőknő vezetett. A nagy
számban megjelent igazgatósági tagok jelenlétéből az elnöknö
megállapítva a határozatképességet az ülést megnyitotta. A jegy
zőkönyv felolvasását a jegyzó távolléte miatt az igazgatóság a
jövő ülésre halasztotta. Fálfy Ferenc a pénztári jelentését tette
meg, melyet az igazgatóság tudomásul vett. Szieben József fő
titkár a szüreti ünnepélyünk eredményéről tett jelentést, valamint
a beérkezett leveleket olvassa fel. A kérvényezők közül a kérel
mük alapján a III. osztályból a II. osztályba helyeztettek át:
Bartik Mária, Kovácsevics Viktória, Solymosi Bóláné, azon meg
szorítással, ha a betegápolási tanfolyam képesítő okmányukat
még nem szerezték volna meg, azt tartoznak megszerezni. Far
kas József az egyesületbe való felvételét kérte, melyhez az igaz
gatóság hozzájárult. Ezután áz igazgatóság a szolgálati egyenruha
viselésének kérdését vitatla meg, A tárgyhoz Papái Antalni,
Felelős k ia d ó : Szieben József.
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Méder Mária, Szele József, Somogyi Anna, Szieben József, Balázs
Flóra, özv. Tóth Gyuláné, Deák Mária és még többen szóltak.
Majd az igazgatóság határozatilag kimondotta, hogy a szolgálati
egyenruha viselését kötelezővé teszi az egyesület tagjaira nézve,
annál is inkább, mert a múlt évi közgyűlésen a tagok egy része
már beadványban kérte azt. Majd az igazgatóság elhatározta,
hogy f. évi november 8-án az Otthon helyiségében tea estélylyel egybekötött műkedvelő előadást rendez. Amennyiben a tárgysorozat kimerült, az elnök az ülést bezárta.
M űsoros tea-estély . A Betegápolók Egyesülete f. évi
november hó 8-án, az Otthon helyiségében Üllői út Zita-telep
50-es számú épüleiében este 7 órai kezdettel műkedvelő előadást
rendez. A műsor után ismerkedő, családias tea-est lesz. Kérjük
az egyesület tagjait, hogy ezen estélyünkön minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg és 'minél több simerősüket hozzák maguk
kal. Az estélyen fűtőit teremről gondoskodunk. A Vigalmibizottság
Szövetségünk választm ányi ülése. Szövetségünk f. évi
Október 13-án rendes havi választmányi ülést tartott, melyet dr
Benárd Ágost elnök elfoglaltsága miatt Nagy Pál alelnök veze
tett le. A határozat megállapítása után Válfy Ferenc felolvasta a
jegyzőkönyvet, mely ellen kifogás nem tétetett. Szele /dzse/pénz
tárnok fontos elfoglaltsága miatt a pénztári jelentést Deák Mária
titkárnő ejtette meg, melyet a választmány tudomásul vett. Szieben
lózsef főtitkár tette meg a szövetség havi jelentését valamint fel
olvasta a beérkezett leveleket. A főtitkári jelentést többek hozzá
szólása után a választmány tudomásul vette. Amennyiben több
tárgy nem volt Nagy Pál alelnök az ülést bezárta.
A B etegápoló E gyesület szü reti ünnepélye. Egyesüle
tünk f. évi október 4.-én tartotta meg szüreti ünnepélyét. Az
ünnepély a rossz idő ellenére Is úgy erkölcsileg, mint anvagilag
a szépen sikerült mulatságok közé sorolható. Az ünnepély sike
rét a rendezőség fáradságot nem ismerő munkálkodásának tud
ható be. Ez alkalommal szívesek voltak felülfizetni: dr. Hűlt!
Hümér, dr. Krepuska Géza 100 000, Virág Juliska utján 105 000.
Válfy Ferenc utján 80.000, Zsemley Ferencné, Boray Józsefnél
Hadován István, Méder Mária, Madary Sándor, Török Sándor
50.000, Martinovszky Teréz, Profusz Etelka, Suba Imréné 40.000,
Pnlai főtiszt, Briszták Margit, Balázs Flóra 35.000, Bordás Teréz
Schöne Irma, Mézes Júlia, Bencsics Józsefné 25.000, Kovács
Ferenc, Hersner Gyula, Kosztka György, Gyulafy Béla, Péter
Béla 20.000, Bastyr Béláné, Perencsics Józsefné, Mózes Gusztáv,
Róza és Teri, Ordán Mária, Nagy Pál, Perlaki Erzsébet, Harkat
Bözsike, Tímár István, Kiss János, Török Juliska 15.000, Kiss
Eszter, Simon Sándorné, Szabó Sándorné, Mágii Józsefné 10.000,
Hupai Mariska, N. N„ Meiler N„ Válfy Mariska, Girbován Sán
dorné, N. N. 5000, Nagy Józsefné 4000 koronát. A felnifizetők
nek az egyesület vezetősége ezúton mond hálás köszönetét.
Halálozás. Egyesületünk régi hü tagja Sebők Kató
ápolónő 27 éves korában elhunyt. Temetése f. évi október 23-án
d. u. fél 4 órakor volt a rákoskeresztúri halottas házból. Teme
tésén aa egyesület tagjai nagy számban vettek részt és kegye
letünk jeléül koporsójára koszorút helyeztünk. Szerető kartárs
nőnk nyugodjék békében I

FÜRDÖSÖK ÉS FÜRDŐSNÓK HÍREI.
Választmányi ülés. V Fürdősök Egyesülete f. évi nov.
hó 5-én (csütörtökön) este 7 órakor, VII., Dobány-u. 74. sz. alatt
rendes havi választmányi ülést tart, melyre kérjük a választ
mányi tagok teljes számban való megjelenését.
Tagjaink figyelm ébe! A Fürdösök Egyesülete minden
héten csütörtökön este tartja rendes összejövetelét 7—x/s9 óráig
Vll., Dohány-u 74. I. em. 16. Ugyanekkor történik az uj tagok
felvétele is. A régebbi tagok a tagsági dijakat bármelyik napon
d. e. 9—12 ig éB d. u. 3—7 óráig fizethetik be. Egyben kérjük
a hátralékos t. Tagtársakat és Tagtársnőket, hogy hátralékaikat
mielőbb rendezzék.
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