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— M egoiodják az a lkalm azottak  nyugdíj kérdését is. - -

Lapunk október havi számában ismertettük azon 
memorandumot, amelyet a főváros X. közegészségügyi 
Tanácsához a közkórházi személyzet gazdasági helyze
tének megjavítása érdekében benyújtottunk. Beszámol
tunk lapunk november' havi számában arról is, hogy 
dr. Krizs Árpád főv. biz. -tag a főváros törvényhatósá
gának egészségügyi bizottsági alakuló ülésén memo
randumunk alapján ugyancsak sürgette a kórházi alkal
mazottak gazdasági viszonyainak rendezését.

Szövetségünk, amennyiben a benyújtott memoran- ‘ 
dumra a főváros tanácsától választ nem kapott, meg
kereste a szakegyesületek központját és kérte, hogy a i 
a főváros egészségügyi bizottsági ülésén a bizotisági 
tagok tegyék szóvá a kórházi alkalmazottak súlyos gaz
dasági helyzetét és kérjék ennek sürgős rendezését. 
Ennek alapján a legutóbbi egészségügyi bizottsági ülé
sen Székely /ános főv. biz. tag felszólalásában szóvá 
tette a memorandumban foglalt pontokat. A felszólalásra 
Édes Endre tanácsnok az ülésen válaszolt és kijelentette, 
hogy a kórházi alkalmazottak fizetését 1926. január 1-től 
600.000 koronára emelik fel. A ruhakérdést a tanács 
úgy kívánja megoldani, hogy a kórház kötelékéből el
távozó ápolónő a ruhát magával vihesse. Azon ápolónő, 
aki egy fél évet betöltött, egy rend ruhát kap, aki egy 
évet betöltött, újabb egy rend ruhát fog kapni. A rendi 
ápolónők alkalmazása miatt senkit el nem bocsájtanak. 
Kijelentette továbbá, hogy a véglegesítést, illetve a 
nyugdij ellátmány kérdését is az idősebb alkalmazot
takkal szemben biztosítani kiváltják.

Az adott felvilágosítás, ha nem is elégit ki ben
nünket, mégis eredményt jelent, azonban még nem 
nyugtat meg, mert a múlt tapasztalata igazolja, hogy 
már sokszor kaptunk szép ígéretet, azonban a gyakor
latban az nem valósult meg. Szövetségünk azonban nem 
szűnik meg a jövőben sem az alkalmazottak érdekében 
mindaddig eljárni, mig azok szociális helyzete emberi 
módon meg nem változik.

A fü rd ő sö k  és fü rd ő sn ő k
képesítése.

Szakegyesüleíünk a fürdősök és fürdősnők képe
sítése ügyében már a béke éveiben, de a világégés és 
a forradalmak után is kifejtette álláspontját. A képesítés 
ügyében a kommi n után 1921-ben a népjóléti minisz
tériumhoz, mely ezidőszerint a közegészségügyet is ma
gába foglalja, memorandummal fordultunk, amelyben 
körvonalaztuk, hogy milyen formában látnánk helyesen 
megoldhatónak úgy közegészségügy, valamint a fürdő
munkásság szempontjából is a nagy fontossággal biró 
képesítés kérdését.

A beadványunkat a minisztérium véleményadás 
céljából átküldötte a dr. Riegler Gusztáv egy. tanár ur 
elnöklete alatt álló szövetséghez, amelynek választmánya 
vette azt bonckés alá. Hogy szakegyesületünk álláspontja 
mennyire volt helyes a fürdőmunkások és munkásnők 
képesítéséhez kötése tárgyában, azt csak akkor bírál
hatjuk el, ha az általunk benyújtott memorandumot 
összehasonlítjuk a fent nevezett szövetség memorandu
mával, ameílyet a népjóléti minisztériumnak a mienkhez 
csatolva küldöttek meg.

E célból összehasonlításul mindkettőt lapunk ha
sábjain folytatólagosan közöljük Szakegyesületünk 
memoranduma a következő vo lt:

Nagyméltóságu Népjóléti Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk !

A keresztényszocialista Fürdőalkalmazoítak Orszá
gos Szakegyesülete a fürdőalkalmazottak évtizedes óha
jának akar eleget tenni, mikor ezen beadvánnyal Nagy
méltóságodhoz, mint a közegészségügy fejéhez fordul.

A fürdőszakma terén eddig űzött úgynevezett fiir- 
dősképzés már annyira elfajult, hogy a közegészség
ügyet egyenesen veszélyezteti. A háború és a forradal
mak alatt, de főként az utóbbi időben a régi jó munka
erőket minden ok nélkül eibocsájtják és azokat szak
avatatlan, nem megfelelő erővel pótolják. A fürdős- 
szakmában dolgozó munkások ezideig szakmához nem 
szorittattak, ez a helyzet a közegészségügy rovására 
megy.

Miért is kérjük Nagyméltóságodat, hogy egyes 
intézeteknél és magán házaknál szakavatatlan magán
egyének állal (kiszabott dijért) tartott zug fürdős-kép -est 
rendeletileg sürgősen szüntesse meg. Ez alkalo mai 
ezen kérdés megoldásához a beadványunkban foglalt 
irástervezetet van szerencsénk Nagyméltóságoddal° is
mertetni.
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I. A fürdősszakmában dolgozó u. n. vizgyógy- 
kezelők, masszőrök, arc, kéz és iábápolók (tyúkszem- 
műtők) köpülyözők, úszómesterek, továbbá Zander gyógy
torna, géptorna és villanyozók mindenféle thermá! boro
gatások, begöngyölések és belélegzések intézeti kezelői 
csak azok lehetnek, kik 18 életévüket betöltötték, de a 
35 évet tűi nem haladták és legalább hat elemit végez
tek, Írni, olvasni tudnak, megfelelő testi és lelki ráter- 
metséggel bimak és fedhetetlen előéletüek. Ugyanezen 
kellék megkivántatik a nőknél is azzal a hozzáfüzéssel, 
hogy hajadonok és özvegyek kötelesek erkölcsi bizo
nyítványt felmutatni, a férjes nők pedig a férj beleegye
zését. Ezen megszorítást azt hisszük szükségtelen job
ban megokolni, minthogy a szakmában közvetlenül ke
zünk és az ápolandó lest igen iníeíeaziven érintkezik és 
igy holmi fsiett életet folytató egyének könnyen megfer
tőzhetik az ápolandó egyén. Ami házasságban élő egyé
neknél mégis ki van zárva. Továbbá egy évi gyakor
lattal bírjanak, valamint ez idő alatt a M. kir. Népjó
léti Minisztérium áltai elrendelendő és elismert szak- 
tanfo.yamot hallgat és sikeresen levizsgázik. A tanfo
lyam a kereszíényszocialista Fürdőalkaimazottak Orszá
gos Szakegylete áitalrendezíessék, megfelelő szakerők 
által.

(Folytatás.)

Képesítésünk ügye.
(1920. Sylvester napján a m, kir. Népjóléti Mínisfer Úrhoz újból 

felterjesztett, módosított memorandumuk.)
Folyt, és vége.)

Nyugdijintézeíi tervezetünk elfogadása is szükség 
képen maga után vonná minden állami képesítési nyert 
betegápolónak a Magyarországi Betegápoiók és Ápolónők 
Országos Egyesületébe való kötelező belépését, különö
sen akkor, ha Nagyméifóságod a nyugdíjintézetbe való 
beiratkozást kötelezőnek méltóztatnék kimondani, min
den világi betegápolcra nézve.

Ha bármi oknál fogva, nem felelne meg Nagy
méltóságod intenciójának a fentebbi ajánlatunk, úgy 
kötelességemnek tartom Nagyméltóságod figyelmét a 
belegápolók rokkantsági és nyugdíjügyének még egy 
másik, szintén igen célszerűnek Ígérkező megoldására 
felhívni, amely megoldás már fent vázolt nvugdijterve- 
zetünk megszerkesztése idején is foglalkoztatott ben
nünket és mondhatom, hogy nem is elvi okok tartóz
tattak vissza ennek elfogadásától.

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdij- 
egyíete (Budapest, Vili., József-u. 23.) mellékelt alap
szabályaiban méltóztatik (16. old.) látni, hogy aránylag 
csekély (hetenként 20—30 fillér) illeték befizetése mel
lett 10 évi tagság után már hetenként 8.40 korona, 
11.90 korona segélyt kapnak rokkant tagok, 39 évi 
tagság után pedig már 11.88 K. 16.83 koronát kapnak 
hetenként. 4Ö évi tagsági idő betöltése után pedig (he
tenként befizetett ugyanazon 20—24 - 30 fillér ellenében) 
hetenként 12 korona, 14 korona, illetőleg 17 korona 
nyugdíjban részesülnek. Ezen áldásos működést kifejtő 
intézet az özvegyekről és árvákról is gondoskodik. (!. mel
lékeit alapszabály 22 és 25 §.)

Habár szerény nézetem szerint a munkaadók kö
telező részvételével az általunk ajánlott tervezet teljesen 
megfelelne e célnak és véleményem szerint könnyen 
volna megvalósítható, nem mellőzhetem ezen utóbb is
mertetett üdvös intézményre is felhívni Nagyméltóságod 
figyelmét, amelynek áldásaiban betegápolóin',: is része
síthetők volnának, ha a b. fizetést a munkaadók részé
ről is bizlosiíani kegyeskednék.

Midőn a fentiekben, habárcsak vázlatosan igye
keztem a betegápolás országos rendezésére üdvösnek 
tetsző eszméimet kifejezésre juttatni, azoknak kegyes 
meghallgatásáért legmélyebb köszönetemet nyilvánítva, 

í Nagyméltóságod részéről azok valamelyikének kidolgo
zásúra nyerendő megbízatásom esetén bármikor a leg
nagyobb lelkesedéssel rendelkezésére állva maradtam

í Nagymélíóságu Miniszter Urnák
legmélyebb tiszteleiemmel:

D/'. Rajnai Béla 
mQtőorvos.

EG ÉSZSÉG ÜG YI ROVAT.
D ich-o iíáso  r, a vörheny elleni védekezés 

i ú jabb  m ódja. Eddig a vörheny elleni védekezésben a be- 
í tegek elkülönítésén és a fertőtlenítésen kívül alig tudtunk 
' mást tenni. Mintegy két év óta azonban igen szép ki- 
! serietek foynak külföldön az amerikai Didi házaspár 
j által kidolgozott eljárással. Az eddigiek alapján úgy lát- 
! szik, hogy a Dic/i-féle próbaoiíássai sikerül előre meg- 
i mondani, mely gyermekek hajlamosak vörhenyre és 
i melyek nem. Külföldön végzett sok ezer meg- 
; figyelés s a nálunk is már négy hónap óta folyó kísér

letek amellett szólnak, hogy a próba megbízható. Ha 
kiválasztottuk' a vörhenyre fogékony gyermekeket, úgy 

í őket ugyancsak a Dicfi-ié\e eljárással véd dfani tehet.
Újabb próbával megállapítható, vájjon hatásos volt-e a 

i védoltás, s ha nem, újabb oltást adunk, mely hosszabb 
ideig biztosítja a beoltott egyénta vörheny ellen. Magyar- 
országon e munka a népjóléti minisztérium irányítása 
mellett már mind szélesebb körben foly k és a székes- 
főváros területén kívül, bár egyelőre csak zárt intéz
ményekben, többfelé történnek oltások. Így Esztergom
ban már valamennyi iskolában megállapították, mely 

" gyermekek hajlamosak vörhenyre és ezeknek oltása mos*
folyik. A munkához szükséges anyagi támogatást 
Rockefeller-alap pénzén fenntartott egészségügyi Reform3 
iroda adja.

Az uj svá jc i tuberku lóz is-tö rvény tervezete 
most került a szövetség tanács elé. Vezérgondolata a z 
állam anyagi hozzájárulásának intézményes biztosítása a 
gümőkor ellenes küzdelemben. A gyógykezelés és meg
előzés költségeinek viselését az arra hivatott szerv ek 
budgetjében 10 35 %-ig vállalja az állam. A bejelen
tési kötelezettség kivétel nélkül fennáll, ám a magán 
orvos a bejelentés által elveszített betegért az államtól 
anyagi kárpótlást kaphat. A betegek szociális, de kü lö- 
nösen lakásviszonyainak higiénikus rendezése érdeké ben 
a javaslat az államnak széleskörű beavatkozási jogot

í biztosit.
Rák. Az angol rákkutató intézet javaslatára sz i- 

■ goru óvintézkedéseket készülnek életbe léptetni a gyapot
fonó üzemekben alkalmazott munkások állandóan sza
porodó rákos megbetegedései elten, melyek a legutóbbi 
vizsgálatok szerint az ilyen üzemekben használt spe-

i ciális olajok behatására keletkeznek.
V eszettség elleni védőoltások. A berni kanton 

í állategészségügyi hatóságai kísérteteket folytatnak a 
kutyáknak veszettség elten való védőoltására — mely 
esetlag kötelezővé tétetnék — azonban eddig végleges
tudományos eredményre nem jutottak,

A nem zetközi eg issség tigy i h írszo lgálat a 
napokban Rómában tartott kongresszusán egyhangú 
lelkesedéssel járult hozzá a magyar delegátusok' indít
ványához, mely az egészségügyi vonatkozású híranyag 
kölcsönös kicserélését javasolta.

A Szövetség csak úgy tud ja  te ljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járu lékot.
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A japán munkásbizíositás céljaira a népjóléti 
hivatal az 1926. évre 4 millió yent irányított elő, amely 
magyar pénzben 166 milliárd koronának felel meg.

L eprás m eg b eteg e d é sek  szám a E urópában
az 1924. évben 56 volt. Ebből Észtországra 16, Lett
országra 16, Görögországra 21 és Franciaországra 6 
esik.

Spanyolország törvényhozása az ipari mun- 
kaszünetet a folyó év júniusában életbeléptetett tör
vény érteimében október 1-étől mindennemű ipari mun
kára vasárnapra és ünnepnapra kiterjesztette.

Á PO LÓ K  É S  ÁPOLÓNŐK HÍREI.
Milyenek a buzgó fővárosi bizottsági tagok. Értesül

tünk, hogy az Erzsébet szegényház kórházában süriin fordul
nak meg igen ügybuz^ó városatyák, kik egyébként nem azon 
bizottságba választatlak, amely bizottságnak volna a feladata 
azt látogatni és esetleges észrevételeit a tapasztalt hibákról az 
ülésen szóvátenni. Esen buzgó városatyák közűi különösen ki 
kell emelnünk Kiár Zoltán dr. demokratablokkbeli urat és meg 
kell írnunk, hogy mily dicső módon kívánja ő szolgálni a dol
gozók érdekeit. E nemes lelkű városatya a legutóbb is kint 
járt (mi jogon ? Szerk.) a fent nevezett intézetben és a kony
hába is bekukkantott. És csodálatosképen nem tudta megérteni 
— már mint ő, aki ugylátszik, a húshoz nincs hozzászokva — 
hogy az alkalmazottak az intézetben mindennap húst kapnak 
és vasárnap sült tésztát is. Azt sem tudta megérteni, hogy ezzel 
szemben az ápoltak miéit kapnak csak háromszor hetenként 
húst? De azt sem értette meg, hogy miért kapnak az alkalma
zottak többet, mint az ápoltak. És még akkor sem értette meg 
a buzgó városatya mindezt, amidőn érthetően megmagyarázták 
neki, hogy az alkalmazottak súlyos idegölő munkát végeznek 
csaknem éjjel-nappal, csekély fizetésért, mig az ápoltak, tekin
tettel agg korukra, pihenni tértek be az intézetbe, ügy látszik 
ez az ur már bizonyos eshetőségekkel számol — bár mi alig 
hisszük ennek a megvalósulását, mert hiszen van magához való 
esze, hogy az meg no történhessék — hogy t. i. ö is bekerülhet és 
ez esetben ott a rövidobbet húzná, amennyiben még annyit som 
kapna, mint egy alkalmazott. Ez pedig — ő szerinte legalább — 
nem volna rendjén. Nos, igen tisztelt uram, mi is azt tartjuk, 
hogy az alkalmazottak, akik olt szolgálatot teljesítenek, arra az 
élelmezésre és fizetésre, amit élveznek, rá is szolgálnak, sőt 
messzebb megyünk és azt mondjuk, hogy végzett munkájuknak 
jogos gyümölcséből csak a morzsákat élvezik. Egyébként az 
alkalmazottak is szívesebben látják őt az iniéóot falain kivüi és 
megköszönik a demokrácia nevében azt a jó indu’atu támogatást, 
mellyel a kenyerük ellen törnek. A magunk részéről a demok
ráciájuk mellé még több szociális megértést is kívánunk. Vagy, 
ha ea nincs, bújjanak el a sötétség homályába . . .

Az „Otthon : asztaltársaság kifizetése. Az Otthon asz
taltársaság minden évben szokásos kifizetése az idén december 
hó 13-án (vasárnap' este 8 órakor az „Otthoniunkban IX., Üllői- 
ut Zita-telep 50. számú épületében lesz. Ez alkalommal családias 
batyu-estélyt rendezünk, logy visszaidézzük r.zcn kedves és 
régi estéket amelyok a mullban az egyesületben szokásosak 
voltak. A teáról és esetleg egyéb italokról gondoskodás törté
nik E kedélyesnek Ígérkező estélyünkre a szövetség minden 
tagját szeretettel hívja meg a rendezőség.

A Betegségi és 'temetkezési Önsegélyző tagjaink 
figyelmébe. Az önsegélyző alap l<czckbi: etísága kéri az Ön 
segély7.ö minden gyes tagját, aki komoly fekvő beteg és orvosi 
kezelés alatt áll, szíveskedjék azt a szövetség titker ágává-. VII., 
Dohány-utca 74, I. éra. IS. sz. alatt ’ev főzőlapon, vagy egy 
karrársnőjével tudatni. Az értesítésnél a fekvőhely pontos meg
jelölése feltétlenül szüksé

Az „Otthon" asztaltársasig uj befizetése. Egy évig
működött az aszlaltársaság, mely hivatását nemesen töltötte be. 
Szövetségünk sok megszorult tagja érezte áldásos raííködését. 
E célt kívánjuk a jövőben is szolgálni, miért is felhívjuk a szö
vetség minden tagjának figyelmét, aki az Otthon asztaltársaság 
tagja kivan lenni, az jelenjen meg az alakuló ülésen, melyet 
f. évi december 13 án (vasárnap) este a kifizetés után tartunk 
meg. Ugyanakkor az első befizetést is megejtjük.

Műsoros tea-estélyünk. A Betegápoló Egyesületünk f. 
évi november hó 8 án tartotta műsoros tea estélyét, mely a 
rossz idő ellenére is úgy anyagilag, mint erkölcsileg nagyon 
szépen sikerült. A műsor számai a legnagyobb megelégedést 
okozták a vendégeinknek és a szereplőknek szóló, megszűnni 
nem akaró tapsot váltottak ki. A következő felülfizeté- 
sek folytak be : Csóry Rózsi 30, Bell Vilma 50, Zaemley Fe- 
rencné 30, Pribula Józsefné hat drb. virágcsokrot és 15 ezer 
koronát, Gulyás Ágnes, Ordán Mária 15, Dombos Teréz, Szántó 
Gáborné, Vigh Ágostonnó, Aiarticska Mária és N. N. 10, Hallgató 
Gyula, Török Sándor, N. N 5000 korona. A felülUzetőknek, 
valamint a közreműködőknek ezúton mond hálás köszönetét az 
egyesület vezetősége.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete folyó évi 
november hó 11-én rendes havi igazgatósági tiiést tartott, melyet 
Balázs Flóra alelnök vezetett le. A határozatképesség megálla
pítása után Zsemley Fereencné felolvasta a jegyzőkönyvet, mely 
ellen kifogás nem tétetett. Válfy Ferenc a pénztári állományról 
számolt be, mit az igazgatóság megnyugvással vett tudomásul. 
Szieben József főtitkár az egyesület vezetőségének kifejtett mun
kájáról számolt b9, majd a beérkezett levelsket olvasta fel. 
Tamássy Rózát, ki újból való felvételét kérte az egyesületbe, 
újból felvettek. Reményi Zsófiát, ki az egyesületből kizáratott, 
kérelmével elutasította. Lenti ístvánné és Dabi Mária kérelmét 
a szabályok értelmében az igazgatóság jogosnak találta és a 
II. osztályból az I. osztályba sorozta. Deák Mária titkárnő a 
hirdetésekre vonatkozólag számolt be, de ezen. ügyet az igaz
gatóság ezidő szerint levette a napirendről. Sz/eóen /dzse/főtitkár 
a szakegyesületi központ körlevelét olvasta fel, melyet az igaz
gatóság tudomásul vett. Szieben József indítványozta, hogy f. évi 
december 20-án az Otthon termében egy karácsonyi szinielőadás 
rendezgessék, valamint a farsangi idényben egy jelmezestély ren- 
deztessék. Az igazgatóság mindkét indítványt elfogadta. Deák 
Mária titkárnő bejelentette, hogy Szieben jőzsef főtitkárral egy 
íróasztalt vett. melyet az egyesületnek adományoztak. Az igaz
gatóság örömmel vette tudomásul a bejelentést. Deák Mária 
titkárnő az uj tagok névsorát olvasta fel, ami után több tárgy 
nem volt, elnök az ülést bezárta.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HIRFI.
Fürdősök választmányi ülése. A fürdősök egyesülete 

folyó évi november hó 5 én rendes havi választmányi ülést tar
tott melyet Nagy Pál elnök vezetett le. A határozatképesség 
megállapitása után Ónodi János felolvasta a jegyzőkönyvet, mely 
némi módosítással tudomásul vétetett. Gila Ferenc a pénztári 
állományról számolt be, amit egyhangúlag tudomásul vettek. 
Jetiinek Lajos a képesítés kérdését tette szóvá, egyben csodál
kozásának adott kifejezést, hogy a főtitkár e kérdésben nem 
számolt be. A tárgyhoz Kertész Károly. Bugyáki Ferenc és még 
többen szólották hozzá, majd Szieben József főtitkár szólalt fel 
és kijelentette, hogy e kérdés rendezés őlatt van és annak me
netét figyelemmel kisérjük. Kijelentette, hogy amennyiben be
fejezetlen ügyről van szó, nem kívánt o kérdéssel foglalsozni. 
azonban, ha a szükség úgy hozza magával, az elnökség annak 
idején rendkívüli választmányi ülést fog Összehívni. Nagy Pál 
elnök ugyanilyen értelemben szólt a tárgyhoz, amit a választ
mány egyhangúlag vitt tudomásul fellinck Lajos a főváron tulaj- 

! donát kójjzö fürdők újabb díjszabásait tette s/óvá és inditvá- 
! nyosta, hogy a magán fürdők igazgatóságainál k  járjon el a 
i vezetőség- a díjszabások felemelése tárgyában. A tárgyhoz Ker

tész Károly, Fazekas Mihály, Drexler Ferenc és mc-r mé^ok szól
tak hozzá, .-.•ajd Szieben József főtitkár no.i néző-én k ;:dott 
kifeje: 'st, hogy amennyiben az uj dijszabís még - fövfros 
tulajdonál; képező fürdőkben sem egyforma, a vo;otŐsé? első
sorban is ezeknél á fürdőknél eszközölje ki az egy ■-égos maga- 

i sabb kiszolgálási dijakat és ha ez elintézést nyert, jöhetnek a 
[ magú 'fürdők Kérte a választmányt, hogy a Jetiinek Lajos szak- 

társ indítványát, az általa kifejtett alapon módosiiv:1 fogadja el.
! Amennyiben a fentnevezett m. ga is ily értelemben látra helyes

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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nek * kérdés megoldását, a választmány egyhangúlag Szieben 
József főtitkár felszólalása alapján döntött. Nagy Pál indítvá
nyozta, hogy a szakosztály farsang utolsó vasárnapján a Gellért- 
fürdő nagy halijában rendezzen művész estélyt. Az indítványt 
egyhangúlag elfogadták. Majd néhány tag felvételét vitatta meg 
a választmány, ami után az elnök az ülést bezárta.

Hivatalos órák. A Fürdösök Egyesületének vezetősége 
minden héten csütörtökön este 7—8 óráig tart hivatalos órát. 
Uj tagok napon és órákban vétetnek fel. A régi tagok tag
dijuk rendezése és esetleges állásba helyezésük céljából bár
mely napon reggel 9—12-ig és d. u. 3—7 óráig jelentkezhetnek 
a szövetség titkárságánál VII., Dohány-u. 74. I, em. 16. ez. alatt.

Az állás szerzés legújabb módja. Arról értesültünk, 
hogy a főváros egyik fürdőjében az igazgató előtt megjelent 
egy fürdős és elpanaszolta, hogy szövetségünk nem veszi fel a 
tagok sorába, mert ő izraelita és igy ö állást nem tud magának 
szerezni. Kérte az igazgatót, hogy nyújtson neki módot, hogy 
kenyeret tudjon magának biztosítani. Az igazgató megsajnálta 
és a' fürdőben alkalmazta. Eddig szól a történet. A sánta kutyát 
hamar utolérik — mondja a közmondás. így történt e jeles em
berünkkel is. Mert hogy — nem kívánunk erős kifejezést hasz
nálni — valótlansággal félre vezette az igazgatót azt nem is 
kell mondanunk. Nyugodtan állíthatjuk azt is, hogy az illető már 
volt tagja a szövetségünknek. Megállapítjuk azonban azt, hogy 
az illető nagyon rövid eszü ember, mert azt hitte, hogy a csala
fintasága örökös titok marad és 6 nyugodtan élvezheti annak 
gyümölcsét. Megjósoljuk a „nagyrabecsült" kartársnak, hogy a 
hazug ember pórul jár és .jön még a kutyára dér." Még ő is 
ránk szorulhat. Azonban ezen ügyét annakidején tisztáznia kell. 
Az igazgató ur pedig igen helyesen tenné, ha nem ülne fel oly 
könnyen az ilyen kézzelfogható koholmánynak.

A szövetség választmányi ülése. Szövetségünk f. évi 
nov. 20-án tartotta meg rendes havi választmányi ülését, amelyet 
dr. Bendrd Ágost elnök vezetett le. A határozatképesség meg
állapítása után Válfy Ferenc felolvasta a jegyzőkönyvet, mely 
ellen kifogás nem tétetett. Szele Józsefe pénztári jelentését tette 
meg, mit a választmány tudomásul vett. Szieben József Jelentette, 
hogy a klinikai mosókonyha személyzete szervezkedni óhajt és 
ennek előmunkálatai már folynak. December elsején már beirat
koznak a szövetség segédmunkás csoportjába. A fürdösök képe
sítése ügyében ankét volt a népjóléti minisztériumban, amelyre 
dr. Rajnai Béla főorvos urat, a Betegápolók Egyesületének elnö
két hívták meg. Az ankéton dr. Rajnai Béla f. o. urat bízták 
meg egy tprvezet kidolgozásával. A kórházi személyiét fizetés- 
rendezése ügyében még szeptember havában benyújtott memo
randumára a szövetség a Szfőv. tanácstól választ nem kapott, 
miért is a főváros etrészségiigyi bizottságénak alakuló ülésén 
dr. Krizs Árpád, majd az utóbbin Székely lános ffiv. biz. tagok 
tették szóvá az alkalmazottak rossz gazdasági helyzetét és sür
gették annak mielőbbi orvoslását. A felszólalásoknak eredmé
nyét is ismertette. Jelentette továbbá, hogy az Otthonban cse
kély anyagi áldozattal kisebb átalakítást végeztetett és igy egy 
nagyobb lakószobával több lett. Ezután a beérkezett leveleket 
olvasta fel. Staudinger-Mepi gondnok levelében előadott meg
keresést, melyben az Otthon termét hetenkét kétszer mozielő- 
adáaára való felhasználására kérte, a választmány a bentlakók 
nyugalmának biztosítása érdekében, nem tartotta teljesíthetőnek. 
Majd a szakszervezeti központ átiratát, a Pannónia és Zsemley 
Ferenc és neje leveleit olvasta fel, melyeket a választmány a 
főtitkári jelentéssel együtt ndomásul vett. A főtitkár felhatalma
zást kért tagsági könyvek és bélyegek nyom tatására, melyhez a 
választmány a felhatalmazást megadta. Több apróbb ügyet in
tézett még el a választmány, melyek után elnök az ülést bezárta.

D íjszabás emelés a fővárosi fürdőkben. A főváros 
tanácsa a legutóbbi időben foglalkozott a tulajdonába tartozó 
fürdők alkalmazottainak gazdasági helyzetével és ez alkalommal 
fürdöalkalmazottaik díjszabásait a régivel szemben a következő
képpen állapította meg: Lóápoiás 6000, dörzsölés, masszás, 
iszapkezelés, vizgyógykezelés. szénsavasfürdő 6000, kabinkiszol
gálás 2500 korona. Szövetségünk vezetősége megkeresi a magán
fürdők igazgatóságait is, hogy a főváros tanácsa által biztosított 
nj díjszabást szintén léptesse életbe.

Fogorvosi kedvezmény. Felhívjuk mindazon t Tagjaink 
figyelmét, kik fogápolásra igényt tartanak, forduljanak a szövet
ség titkárságához. Szövetségünk vezetőséginek módjában volt egy 
fővárosi fogorvossal tagjaink érdekében megállapodást létesíteni, 
hogy kedvezményes áron hozathatják rendbe foghiányukat. Mind
azok, kik igényt tartanak a kedvezményre, azok a szövetség ttkár- 
sdga által kiállított igazolványt kapnak, melynek felmutatása 
mellett lényeges kedvezményben részesülnek.
Felelős kiadó : Szieben József „MÁTYÁS KIRÁLY" KÖNYVNYOMDA, Ráday ucca 60.

Panaszok a kórházakból és klinikákról. Nem múlik el 
hét, hogy egyik vagy másik közkórházból, vagy klinikáról pa
nasz ne érkeznék be szövetségünkhöz az ápolónőkkel szemben 
tanúsított elbánás miatt. Újabban az Uj szent János kórház nj 
tüdőbeteg pavilonjainak ápoló személyzete fordult panasszal fő- 
ápolónője Kreska Mária ellen, ki a felügyelete alá rendelt ápoló
nőkkel a legbrutálisabb módon bánik. Az említett „főápolónő"- 
vol, viselkedése miatt nem első esetben foglalkozunk, mert már 
annak idején, amikor még a Zita-kórház fennállott, ugyanilyen 
viselkedése miatt már egy esetben foglalkoztunk vele. Az illető 
hamar felejti, hogy egykor ő sem volt más, mint azok, akikkel 
most uton-utfélen érezteti hatalmát. Egyot emlékezetébe kívá
nunk e jeles hölgynek idézni és ez az, hogy a „kerék egyszer fel 
és egyszer le is forog.4 Különben a pohár már beteilett és 
könnyen megesheiik, hogy a felcsigázott kedélyek keserű meg
torlást idézhetnek elő, amiért a felelősséget a felidézőnek kell 
majd viselnie.

A másik panasz a Pestújhelyi Munkáskórházból jött. E 
kórházban az a panasz, hogy az ápolónőnek egy lakásban kell 
lakni a takarítónővel, annak ellenére, hogy volna egyéb hely is. 
E kórháznál a lakhelyet rendi ápolónő jelöli ki. Annyi megkülön
böztetést mégis elvárhatunk a világi ápolónők részére, mint 
amilyenbon részesülnek a másik oldalon, vagyis, hogy az ápoló
nőnek külön helyiségben jelölik ki a lakhelyét.

A harmadik panasz az egyik elme-klinikáról érkezett hoz
zánk, ahol az a helyzet, hogyha egy ápolónői állás üresedik 
meg, akkor a helyét egy a konyhában elhelyezett cselédleány- 
nyal töltik bo. Sőt megtörténik az is, hogy az ápolönöket nem 
osztják be az osztályokra, hanem egyik helyről a másikra he
lyezik. Szövetségünk vezetősége a fentiek ügyében raegkereste 
az illetékes köröket és kérte a sérelmeink elintézését.

Protekció a kerületi pénztárnál. Ez év január havában 
megjolenö szaklapunkban a fenti cím alatt közlemény jelent meg, 
melyben dr. Dzurilla Bélánét olyképen aposztrofáltuk, hogy a 
kerületi pénztár központi rendelő intézetébe Róde igazgató ur 
protekciója utján került be mint ápolónő, annak ellenére, hogy 
működési bizonyítvánnyal állitóan nem rendelkezett és alkalmaz
tatásához dr. Friedrich Vilmos tanár ur ia hallgatólag hozzájárult, 
aki egyébként az ápoiónök képzettségére nagy súlyt helyez. 
Lapunk szerkesztőségének most módjában volt meggyőződést 
szerezni, hogy a közlemény téves információ alapján került a 
lapba. Dr. Dzurilla Béláué úrnő több működési bizonyítvánnyal 
igaiolta, hogy már csaknem nyolc éve működik e pályán és 
ezen működési bizonyítványok révén — melyek a legnagyobb 
elismerésről tanúskodnak — nyerte el az állást. Tény az, hogy 
a Kispesten megnyitandó rendelőre igÓDyt tartott és az igaz
gatóság részéről annak elnyerésére vonatkozó Ígéretet kapott, 
azonban szó sem volt arról, hogy a fivérével együtt — aki 
sohasem volt ápoló — fogják azt vezetni. Sajnálatunkat fejezzük 
ki, hogy téves információk alapján az ügyet szóvá tettük, kérjük 
fentnevezetteket, hogy tekintsék azt meg nem törtíntnek.

Uj fürdő. Pesthi Ferenc szaktársunk, ki már régebb idő 
óta társas viszonyban bérli a szombathelyi fürdőt, újabban a 
pápai fürdőt vette bérbe. A fürdőt átalakítva f. évi november 
15-én nyitotta meg. Örömmel vettük a hirt és kívánjuk, hogy 
minél több szaktárgunk kerüljön abba a szerencsés helyzetbe, 
hogy fürdőt bérelhessen.

Színi előadás. A Betegápolók Egyesülete f. évi dec. hé 
20-án (vasárnap) este pont 7 órai kezdettel az .Otthon" helyi
ségében Zita-telep 50 es épületébon (bejárat az Cllői-uton) „Ami 
minket föntart" cimü 3 felvonásos karácsonyi életkép az iparos 
világból, rendezi. Tagjaink figyelmét ezúton hívjuk fel és kérjük, 
hogy az előadásra minél nagyobb számban jelenjenek meg. Az 
előadás nlatt fütött teremről gondoskodunk.

Szilveszter estély. Az „Otthon" egyesület f. évi dec. hó 
31-én (csütörtök) este 8 órai kezdottel az „Otthon" helyiségében

nagy Szilveszter estélyt
rendez az „Otthon" fölszerelése javára. Az estélyt 8—12 óráig 
óráig magán-, ének- és páros jelenetek fogják kitölteni. Éjfél 
után tánc. Az estélyen résztvevők között egy malacot sorsolunk ki 
díjtalanul. Ételekről és italokról gondoskodunk. E családias 
estélyre sziveson látunk vendégeket.

— Nyomdáért felelős UDVARDY BÉLA


