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Mire e sorok megjelennek lapunk olvasói 

előtt, bekövetkezett már a nagy fordu la t: az ó 
esztendő leteltével 1926. lett az uj év neve. 
Csupán egy számjegy változott és mégis sok 
mindennek elmúlását és talán még több remé
nyünknek megvalósulását rejti magában e vál
tozás. A keresztényszocialista egészségügyi al
kalmazottak Otthonának felavatása, a beteg
ápolási tanfolyamunk buzgó hallgatóinak eddig 
még el nem ért nagy száma, a székesfővárosi 
közkórházakban alkalmazott tagtársaink havi 
fizetésének 600 000 koronára való emelése, ru
házatuk, valamint véglegesítésük és nyugdíj el
látásuk kérdésének rendezésére nyert kötelező 
Ígéretek: dióhéjba szorított jelentősebb eseményei 
és eredményei az imént lepergett esztendőnknek.

Vájjon jogosan remélhetjük-e, hogy az uj 
év végén hasonló irányú előrehaladásáról szá- 
molhatunk-e majd be a betegápolók és fürdősök 
—  hazánkegészségügyének e számottevő fontos 
tényezői —  sok-sok javítást igénylő és érdemlő 
ügyének ?

A fürdősök és masseurök képesítése állami 
rendezésének kérdését már tárgyalás alá vette a 
Népjóléti és Munkaügyi m. kir. Ministerium, re
mélhetően kedvező megoldásáról számolhatunk 
be nemsokára, mig a betegápoló-képzés állam
jogi rendezése — amiért immár közel két év
tizede küzdünk — reményünk szerint nyomon 
fogja követni ezt a nevezetes intézkedést és igy 
nincs okunk aggódnunk a reánk váró uj év ter
méketlensége miatt.

- Mielőtt azonban befejezném a múlt és jövő 
évi Sáfárkodásunk számvetéséről és előirányza
táról szóló rövid áttekintésünket, egy nem ke

vésbé fontos tervünkkel szeretném lapunk olvasói 
közül azokat megörvendeztetni, akik betegápo
lási tanfolyamunkat hallgatják, vagy akik beteg
ápolói oklevelüket már elnyerték és igy elfogad
ható tanujelét adták annak, hogy tanultságuk, 
képzettségük gyarapítására súlyt helyeznek és 
igy fokozottabb megbecsülésüknre jogosan igényt 
tartanak. Abban a kellemes helyzetben vagyunk 
ugyanis, hogy bpesti orvostudomány egyetemün
kön a diaetétika tudományának — földünk min
den más államát megelőző — első tudós kép
viselője : Soós A la dá r dr. tanár ur szives aján
latot tett nekünk, hogy betegápolónőink közül ala
kítandó csoportoknak alkalmat ad a III. sz. bel
klinikán rendelkezése alá tartozó diaetás konyhán 
a betegek ok- és célszerű élelmezéséről szóló 
tanfolyamain e rendkívül fontos tudomány-ág 
alapos megtanulására. Akik ismerik ezen orvosi 
szempontból eléggé meg nem becsülhető törek
vések horderejét, a közel 35-féle beteg-diaetában 
a beteg egyéni ízlése szerint készítendő és 
nyújtandó ételek elkészítésének fontosságát, azok 
csak hálás elismeréssel fognak adózatni e szakma 
kiváló előadójának, ki már a közel jövőben is 
lehetővé teszi képzett betegápolónőinknek tevé
kenységük ezen uj körével való megismerkedé
sét. Biztosíthatom őket, hogy fáradozásuk meg
éri azt az elviselhető anyagi áldozhatot is, amibe 
a közel 6 hétig tartó tan'olyam hallgatása kerül, 
mert számukra egy előreláthatóan igen keresett 
és jól jövedelmező foglalkozási ág nyílt meg: 
a diaetás-directrice vagy magyarán : a betegek 
szakácsnőjének pályája.

E tanfolyam csoportjaiba rendes tagjainknak 
jelentkezniük lehet a M agyarországi Beteg
ápolók és Ápolónők Országos Egyesülete: 
VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. sz. a. irodájában.

Kívánom, hogy e tervünk megvalósulása is 
tagjainknak és ápolandó betegeinknek egyaránt 
minél nagyobb hasznára váljék!

Rajnai Béla dr.

/
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Boldog újévet
Kétségtelen, hogyha azt akarjuk, hogy betegellá

tásunk kifogástalan legyen, úgy kell elsősorban jól kép
zett, jól fizetett megelégedett, egészségügyi személyzetről 
gondoskodjunk. Kit az élet terhe nyom, kit otthon éhező, 
rongyos, gyermekhad vár hiába, ki maga is nélkülözni 
kénytelen attól nem várhatjuk, hogy szívvel lélekkel, 
teljes erejével álljon mások bajának, szenvedéseinek 
enyhítésére rendelkezésünkre.

Igaz az, hogy kenyérrel él az ember, de igaz az 
is, hogy .nemcsak kenyérrel él az ember . . .“

Nevetséges volna, ha nem volna annyira szomorú, 
hogy akadnak egyesek s leginkább azok, kiknek ajakán 
mindig az elnyomott tömegek üdve lebeg, kik azt vál
lalják, hogy minden csak azon fordul meg, csak azon 
múlik, csak azért teszünk, vagy nem teszünk valamit, 
amint, ahogy megfizetnek, vagy meg nem fizetnek érte. 
Én félek az igy gondolkozó emberektől, mert az ilye
nekben megbízni nem lehet. Az ilyen ma orvosságot 
ad, holnap mérget adhat be nekem; biztonságban soha 
sem lehetek, mert sohasem tndhatom, vájjon én va- 
gyok-e az, ki őt a jelenben megfizettem ?!

Ha van foglalkozási ág, melynek tagjai szivét kell, 
hogy nemes ideálok, akit, haza és emberszeretet hassák 
át, úgy ami foglalkozásunk az. Ideális lélek, önfeláldozó 
szeretet nélkül senkisem állhat szenvedő embertársainak 
segítségére, annyt türelemmel, annyi kitartással, figye
lemmel és gondossággal, mint ahogy azt a keresztény 
szocialista egészségügyi alkalmazottak országos szövet
ségének öntudatos tagjai sovány kenyerük, sok jogos és 
kielégítetlen kívánságuk mellett is teszik.

A legboldogabb újévet kívánom minden testvé
remnek, ki velem együtt nemcsak kenyeret adó foglal
kozásnak, de nemes hivatásnak tekinti, hogy beteg, 
gyenge embertársait gyógyítsa, ápolja, segítse.

Dn. Bandrd.

A fü rd ő sö k  és íü rd ő snő k  
képesítésének egy tervezete.

(Folytatás.)

2. A mester címet viselőknél és magán prakszist 
folytatóknál megkövetelendő, hogy a fürdös szakmában 
az első pontban foglaltatnak eleget tettek és legalább 
öt éves intézeti gyakorlattal bírnak.

3. A jelen szakmában dolgozók, kik már öt éven 
felüli működésűket igazolni tudják, közvetlen minden 
további képesítés nélkül képesített fürdősöknek vagy 
fürdősnőknek ismertessenek el. Ezen képesített fürdősök 
és fürdősnök a szakegyesület bevonásával a hatóság 
által igazolvánnyal látassanak el. Mig az öt évnél ke
vesebb gyakorlattal bíróktól az elméleti és gyakorlati 
vizsgálat pótlólag követelendő meg, mely három havi 
elméleti és gyakorlati tanfolyamból áll, napifoglalkozá
suk megakadályozása nélkül. Ezen vizsgák a vizsgáz
tató bizottságon kívül a Nagyméltóságu Népjóléti és 
Egészségügyi Ministeriumnak egy kiküldöttje is jelen 
legyen. A vizsgákat elégtelenül végző jelöltek újólagos 
vizsgára utasitandók.

Az újólagos vizsga tételénél ismételten elégtelen
nek, illetve nem megfelelőnek osztályozottak e szakma 
végzésére alkalmatlanoknak minősíttessenek. De ezen 
elm életi. és gyakorlati képesítés szintén három hónál 
tovább nem terjedhet.

4. Az újonnan belépett fürdősöket és fürdősnőket, 
csakis az állam által megszabott törvényes kereten belüí 
és a Keresztényszocialista fürdőalkalmazottak Országos 
Szakegyesülete által felállítandó szaktanfolyam sikeres 
elvégzése után és az elsőpontban megszabott korlátok 
között tekintessenek képesített fürdősöknek és fürdős
nőknek.

. 5. A vizsgák nélkül egy éven túl Magyarország 
területén fürdőalkalmazott intézetekben állami és városi 
és magán fürdőkben nem alkalmazható és az esetleges 
magán gyakorlattól is eltiltandó.

Szakegyesületünk az ipartörvény revízió tárgyalása 
alkalmával ehhez hasonló kérelmet terjesztett a Nagy- 
méltóságú Kereskedelmi Ministeriumhoz a fürdősök ké
pesítéséhez kötése szempontjából.

Ezen kérelmünket azon tiszteletteljes öntudattal 
terjesszük Nagyméltóságod elé, hogy régi vajúdó ügyünk, 
mely szorosan a közegészségügy érdekéhez fűződik, 
meghallgatásra talál és törvényerőre lép.

Nagyméltóságodnak az összes keresztény fürdő
alkalmazottak nevében maradunk:

hazafias tisztelettel
Budapest, 1921. augusztus hó 6-án.

(Folyt, köv.)

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT.
A golyva elterjedése hazánkban. A népjóléti 

minisztérium statisztikai adatgyűjtést végzett a golyvá
nak Magyarországon való elterjedéséről; a részletes 
adatok és tanulságok a napokban kerülnek hivatalos 
közlésre. Az adatok azt mutatják, hogy Csonka-Magyar- 
ország területén sem összefüggő golyvás gócok nincse
nek, sem a golyvás megbetegedések száma nem szapo
rodott a felnőtt lakosság körében. Ezzel szemben az 
iskolaköteles korban levő gyermekek között, különösen 
a leányoknál a golyvás esetek halmozódása sok helyütt 
kétségtelenül megállapítható. Az iskolaköteles korban 
levő gyermekek között az elterjedés országos átlaga 
2 38 %, tehát relatíve igen alacsony. Mert például Svájc
ban az iskolásgyermekek 69—80 °/o-a, Ausztriában 
pedig 25—40 %-a golyvás. Az alábbi magyar városok 
adatai a következő megbetegedési százalékokat eredmé
nyezték : Salgótarján 17 5, Miskolcz 149, Komárom- 
Ujváros 35, Budapest 8'8, Vácz 9 3. A vármegyék kö
zül Somogy 4 7, Borsod Gömör 6’4, Pest 8 1, Eszter
gom 6 5, Nógrád 4 6  százalékban mutat golyvás meg
betegedést. Budapest székesfőváros adatai pedig a kö
vetkezők: I. kerület 8 2 %, II. kerület 15 2 %, III. kér. 
12-6 °/o, IV. kér. 42, V. kér. 111, VI. kér. 9 2, VII. kér. 
3'9, Vili. kér. 10 7, IX, kér. 5'6, X. kér. 3 4 %. A nép
jóléti minisztérium által az iskolásgyermekek golyvás 
megbetegedésének megelőzésére foganatosított intézke
dések az újabb megbetegedések számára igen kedvező 
befolyást gyakorolnak.

Gazdag rádium-ércekre bukkantak Kongó-államban.
A belga Kongó területén bányászott uranium-érc rádium-tartalma 
megközelíti a 60 százalékot, mig az északameiikai Egyesült Ál
lamok urán érceiben csak 2 százalék rádium található. A bel
giumi Oolen gyár a Kongó-beli ércekből eddig 1E0 gramm rá
diumot állított elő, amely tény óriási jelentősége kitűnik akkor, 
ha tudjuk, hogy ez idő szerint az egész világ tiszta rádium
készlete csak 310 gramm.

Boldog újévet kívánunk minden egyes tisztelt
Tagtársnőnknek és Tagtársunknak I

A Szövetség csak úgy tu d ja  teljesíteni kötelességét, ha tagjai rendesen fizetik a járulékot.

\
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S z o v je to r o sz o r sz á g  és  a v en er eá s  bajok  
ellen i k ü zd elem . A most folyó év első felében a 
közel 300 gondozó intézet 1.100.000 nemibajost tartott 
nyilván és az európai Oroszország területén kb. minden 
‘9300 lakosra esik 1 venereás kórházi férőhely. A nyílt 
és titkos prosfitutiót az uj büntetőtörvénykönyv a leg
szigorúbb rendelkezésekkel üldözi.

Trachomajárvány a rajnai Pfalzban. A megszállt te
rület 85 községében többszáz gyermek friss trachoma-megbete
gedését konstatálták úgy, hogy számos iskola bezárását is el 
kellett rendelni. A járványt a megszálló szines csapatok hurcol
ták be.

A v érb a j g y a k o risá g a  B erlinben Lenz leg
utóbb közreadott véleménye szerint akkora, hogy a 
mindkét nembeli felnőtt lakósság 40 %-ban fertőzött.

Nincs vörhenyjárvány Budapesten. Ellentétben a nagy- 
közönség körében felmerült h'rekkel, melyek túlzottan aggodal
mas és helytelen következtetésekre adhatnak alkalmat, megálla
pítható a hivatalos adatokból, hogy a vörhenymegbetegedések 
száma a fővárosban semmivel sem magasabb, mint ahogy azt a 
vörheny hullámzó viselkedése alapján a tavalyi, igen alacsony 
számú megbetegedések után várhattuk. Ezzel kapcsolatosan kí
vánatosnak látszik, hogy azt a téves hiedelmet, mely a Dick- 
űltásokat mint járványellenes hatósági intézkedést tekinti, a 
nagyközönségben eloszlassuk. Ezek az oltások nem szolgálnak 
egyéb célt, mint a vörhenyre való hajlamosság megállapítását 
és a megelőzést, de semmi esetre sem hozhatók összefüggésbe 
esetleg fennálló vörhenyjárvánnyal.

N a g y o th a lló k  T örök  B éla  internatusa. A
székesfőváros által a Toldi Ferenc-utcában létesített 
Nagyothallók internátusát a napokban adták át rendel
tetésének. Az intézmény, mely nemcsak Magyarorszá
gon, hanem Európában is egyedülálló, úgy egészség- 
ügyi, mint kulturális szempontból nagy jelentőségű újí
tás, első látható eredménye annak az akciónak, melyet 
boldogult Török Béla tanár a nagyothallók oktatása 
érdekében megindított és amelyet az ő utódai dr. Götze 
Árpád és dr. Bárczy Gusztáv szándékoznak kifejleszteni.

A b ud apesti R okefeller-in tézet ép ítkezése
az időjárás kedvezőbbre válásával újból serényen halad 
előre. Az épitő munkának mintegy ff,le készült el, bele
értve a nagy kiterjedésű földmunkásat is. Az építkezést 
dr. johan Béla egyetemi magántanár az intézet igaz
gatója személyesen irányítja és ugyancsak az ő veze
tése alatt folynak a belső berendezés kiterjedt és sok
oldalú munkálatai is. Az épület 1927. tavaszán fog 
átadatni rendeltetésének.

Az osztrák munkásbiztositó pénztárak érdekképviselete 
a pénztári orvosköltségek óriási emelkedésének ckát a szabad 
orvosválasztásban véli feltalálni és ezért legutóbbi határozatuk
kal az összes pénztárak állást foglalnak a szabad orvosválasztás 
ellen.

Az em beri fajok kém iai m eg h a tá ro zá sa  
Válnék állítólag lehetővé Manoiloff szentpétervári kutató 
uj eljárásával. Az ő viz-gálatai szerint ugyanis kimu
tatható, hogy az emberi vér bizonyos kémiai anyagok
kal, főleg anilinfestékekkel szemben az egyes fajoknak 
megfelelően különbözöképen viselkedik A meglehetősen 
nagy anyagon végzett vizsgálatok eddigi eredményei 
szerint a nagyorosz, japán, örmény, lengyel, német és 
zsidó egyének vérét 90 százalékon felül sikerül meg
különböztetni. Az élesen különböző fajok keveredésé
ből származó egyének vérében a reakció nem mutatott 
pontos eredményeket, mégis a szakkörök az uj eljárás
tól, különösen törvényszéki orvosi szempontból várnak 
eredményeket.

Spanyolország az egészségügyi tudományokért. A
spanyol kormány az összes európai nemzetek közül elsőnek 
sietett eleget tenni a népszövetség ama felhívásának, hogy az 
egészségügyi tudomány mivelését anyagilag támogassák. A spa
nyol kormány az álomkórság orvostudományi feldolgozására 5000 
pezetát (kb. 52 millió magyar korona) ajánlott fel.

Uj tu b ercu lo sis-g y ó g y m ő d o t ismertetett a 
müncheni orvosegyesületben Sauerbruch tanár. Szerinte 
a bielefeldi Gerson által ajánlott eljárás, hogy t. i. a 
gümös betegeket konyhasómentes táplálékon tartsuk, 
teljes mértékben bevált és kitűnő eredményekkel járt. 
A sóban szegény diéta és a konyhasó teljes elvonása a 
tüdőgümőkórság, de [különösen a sebészi gümőkórság 
gyógyításában a legnagyobb figyelmet érdemli. Részle
tes közlések még hiányoznak, de az eljárás a ma
gyar orvosi közvéleményt is méltán érdekelheti.

A berlini mentők november folyamán 0085 esetben 
vonultak ki első segély nyújtásra. A végzett betegszállítások 
száma 4074 volt.

A vajham isitás fe lism erése . Leggyakoribb ha
misítási mód a vizezés. Sulyszaporitás céljából nem 
szorítják ki a vajból a vizet, sőt még bele is gyúrnak. 
Az ilyen vaj metszési felületén nagy lyukak maradnak 
a kicsurgó víztől. — Romlott vajnak frisshez való ke
verése felismerhető a metszési felület foltosságáról, mert 
az avas vaj szine sötétebb. — Az avas vajat úgy igye
keznek javítani, hogy vízzel nagyon kiáztatják, kigyúr
ják. A vajsav igy részben kimosható, de a baktériumok 
ott maradnak. Ezért az avasodás csakhamar újból nagy 
fokot ér el. — Sulyszaporitás céljából tesznek a vaj
hoz lisztet, keményítőt, krétát, gypszet, sulypátot. Mind
annyit kimutatjuk, ha a vajat elválasztó tölcsérben me
leg vizzel oldjuk. Ekkor az idegen anyagok a vzben 
leűllepednek és minőségükre nézve megvizsgálhatók.
— Leggyakoribb és legnehezebben felismerhető az ide
gen zsírokkal való hamisítás, amelyre főként a müvajat, 
a margarint használják.

M ennyi tiszta  lev eg ő re  van  sz ü k ség  a  tiszta  
lakásban  ? Legalább is annyi tiszta levegőt kell a szo
bába áramoltatni, hogy a szoba levegője a bentartóz- 
kodók lélekzése, párolgása mellett is kellemes és szag
talan maradjon. — Sok levegő kell ahhoz, hogy a szo
ba levegőjét ilyen tisztán tarthassuk, kivált ahol sokan 
vannak egy szobában. És még több tiszta levegőre van 

I szükség, ha az ember lélekzetén kívül még égő lámpák 
is vagy — mint pl. iparosoknál — különböző anyagok 
is büdösitik, porositják a lakás levegőjét. — Tapaszta
lásból tudjuk, hogy tiszta és üde a szoba, ha egy em
berre és 24 órára 100 köbméter friss levegőt kap; ellen
ben igen kellemetlen szagu és egészségtelen a levegő, 
ha 24 óránként kevesebb mint 30 köbméter szellőzés 
jut egy emberre. Arra törekedjünk tehát, hogy szobánk
— hacsak lehetséges — 100 köbméter levegőt kapjon 
24 óránként minden felnőtt ember és óvakodjunk attól, 
hogy a szellőzés még 30 köbméternél is kevesebb 
legyen.

A munkanélküliségi biztosítás törvényjavaslatát most 
nyújtotta be a német birodalmi kormány. A javaslat egy évben 
20 heti állandó alkalmaztatást jelöl meg, mint a beállott munka
nélküliség eseté-e való támogatás jogos alapját. A pénzbeli és 
esetleg természetbeni támogatás a legutóbbi kereseti összeg 40 
°/o át nem haladhatja meg. A hivatalos mnnkaközvetitők által 
felkínált munkát nem lehet visszautasítani a biztosítási igény 
elvesztése nélkül. A költségeket munkaadó és munkás egyenlő 
részben viseli, az állam pedig az esetleges hiány fedezésére a 
jövadelml adók egy részét köti le.

Fizesd a járulékodat pontosan, m ert az utánfízetés nehezedre esik.
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B udapest h a la n d ó sá g a . Az 1925. év III. negye
dében akkora volt, hogy Európában csak Varsó haladta 
meg, pedig a megfelelő tavalyi évnegyedhez képest 
Budapest halálozási arányszáma mutatja a legnagyobb 
javulást. Az ezer lélekre számított halálozás tavaly 17, 
az idén csak 14'2 volt a III. évnegyedben, holott min
den európai nagyvárosban (Oslo kivételével) emelkedett 
a halálozás arányszáma.

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.
E sk ü vő . Lipovszky János és Varjas Józsafné sz. 

Schiller Mária ápolónő, ki egyesületünknek régi tagja, 
1925. december 20-án házasságot kötöttek. Az uj házas
társaknak szivünkből kívánunk hosszú, tartós és békés 
házaséletet.

P a n a s z o s  Ízvél. Az alábbi levelet kaptuk és 
közöljük, mert a levél minden egyes sorából ki sir az 
ápolónők szomorú helyzete azon tarthatatlan rendszer 
következtében, mely az egészségügyi intézetekben a 
mai nap is fenáll. Egy fővárosi elme és kórtani inté
zetről van az alábbi levélben szó és a következőket 
tartalmazza:

519.000 korona havi fizetésem van. Lakásunk áll egy szo
bából, melyben 8 szekrény s egy ágy vsn. Két ilyen szoba van. 
A két szobára 12 ápolónő esik. (Hogynn lehet két szoba, két 
ágy, 16 szekrény és 12 ápolónő ? Szerk.) Azonban az osztályos 
és külön ápolónőknek egyenként van egy szobájuk. Nekünk 
segédápolónőknek, akik minden másnap inspekciót tartunk és 
ilyenkor egyhuzamban 15 órás szolgálatot teljesítünk, még pi
henni sem lehet, azonban az osztályos és különápolónőknek, 
akik még inspekciót sem tartanak, kényelmes pihenéséről van 
gondoskodva. Ha inspekció alatt 20 percenként pontosan nem 
jelzünk, úgy ezt az egyszerű választ kapjuk: „lia még egyszer 
elalszik, úgy mehet", persze pihenésről gondoskodás részünkre 
nincs, A segédápolónőket használják fel súrolás, ablaktisztítás, 
padlóbeeresztés és kefélésre. Egy ilyen nagytakaritás után, egy 
ilyen tiszta szobába ketten inspekció előtt befeküdtünk és más
nap az osztályos ápolóuő bejelentett bennünket. Az volt a vá
lasz, hogy oda nem szabad befeküdnünk, majd beleszünk 
osztva. Azonban hosszú hónapok múltak és még mindig nem 
nyertünk beosztást. Mosás ? Ha tisztán akarunk járni, az csak 
úgy lehetséges, ha azt a 24 órai szabad időnkben végezzük. A 
fő- és osztályos ápolónők egymilliókettőszázezer korona havi 
fizetést kapnak, azonkívül egyéb kedvezményeket is, azonban 
elvárják, hogy a segédápolónő nékik kézimunkázzon és egyébb 
apróbb meglepetésekre költse a pénzét — ami egyébként a lét- 
fentartáshoz is kevés — különben még a mosogatásból és súro
lás mellett meg sem maradhat az állásban. Ezek csak egy ré
szét képezik azon mérhetetlen sok visszásságnak, mely az inté
zetben fennál, azonban talán ezzel is eléggé megvilágitottam azt 
a szomorú helyzetet, melyben mi ápolónők ma is még élünk. 
Bocsánatot kérek, hogy soraimat csak ceruzával irom, azonban 
itt az osztályon tenta és toll használata szigorúan el van tiltva.

Kartársnői tisztelettel
aláírás.

Egy levél. És hány ilyen és ehhez hasonló ér
kezik be havonta szövetségünkhöz, tele keserűséggel és 
kétségbeeséssel. És mi kérdezzük, meddig tart még e 
kálvária. Mikor lesz már vége. Hol vannak a közegész
ségre oly kényes uraink, akik mindezt csukott szemmel 
nézik. Követeljük, hogy az egészségügyi alkalmazottak 
jogviszonyait sürgősen szabályozzák. Emberségesebb 
bánásmódot követelünk, mert ez a legkevesebb, amit 
tehetnek.

Választmányi ülés. A Betegápolók Egyesülete 1925. dec. 
14-én rendes havi igazgatósági ülést tartott, melyet Balázs Flóra 
alelnök vezetett le. Üdvözölve a megjelenteket az ülést meg-* 
nyitótta. Deák Mária titkárnő a múlt havi jegyzőkönyvet ol
vasta fel. Válfy Ferenc a pénztári állományról számolt be. Szieben 
József főtitkár a jelentésében az egyesület havi működését is
mertette, majd a beérkezett leveleket olvasta fel. A jelentéseket 
az igazgatóság tudomásul vette, a leveleket vita tárgyává tette. 
Cziráky Anni kérvényét, amelyben a második esztályba való 
áthelyezését k<rte, az igazgatóság a szabályok értelmében ma
gáévá tette. Özv. Dobzáczky Istvánné ápolónőnek betegsególy 
címén 100.0C0 koronát utalt ki az igazgatóság. Ezután az igaz
gatóság a tagdijak elszámolásának egyszerűsítése céljából ki
mondotta, hogy 1925. január 1-töl kezdve egyféle tagdíjfizetést 
vezet be, amit 10.000 koronában állapított meg. Deák Mária 
titkárnő az uj tagok névsorát olvasta fel, mely ellen kifogás nem 
tétetett. Majd több tárgy nem lévén, Balázs Flóra alelnök boldog 
ünnepeket kívánva, az ülést bezárta.

Jelm ez-estély . A Betegápolók Egyesülete 1926. 
január 10 én (vasárnap) este 8 órai kezdettel a IV., 
Molnár-u. (Kamara Zeneteremben) nagyszabású

jelmez-esfélyt
rendez, melyre kérjük a t. Tagjainkat, minél nagyobb 
számban megjelenni és ismerőseiket is elhozni.

N  Rendezőség.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜRDŐSNŐK HÍREI.
S z ö v e tsé g i választm ányi ü lés . Folyó évi de

cember 3-án tartotta meg a választmányi ülését, melyet 
dr, Benárd Ágost elnök elfoglalsága mialt Nagy Pál al
elnök vezetett le. A határozatképesség megállapítása után 
Válfy Ferenc a jegyzőkönyvet olvasta fel, mely tudomá
sul vétetett. Szele József pénztáros a pénztári jelentését 
tette meg, majd Sziaben József főtitkár számolt be a 
szövetség múlt havi munkájáról valamint felolvasta a 
beérkezett leveleket. A választmány a jelentéseket tudo
másul vette. A választmány özv. Dobóczhy Lajosné ápoló
nőnek, ki betegállományban van, 200 000 korona segélyt 
utalt ki. Ezután az újévi segélyezésekkel foglalkozott a 
választmány, melyek után Nagy Pál alelnök az ülést 
bezárta.

M űsoros estély. A Fürdősök Egyesülete, mint 
minden évben, úgy az idén is a szokott helyen, a Szent- 
Gellért fürdő nagyhalában tartja meg nagy műsoros 
estélyét. Az estély, mely minden évben szépen sikerült 
és kellemes szórakozást biztosított a vendégek részére, 
az idén február 14. utolsó farsang (vasárnap) napján lesz 
megtartva. A rendezőség már most nagy serénységgel 
munkálkodik, hogy a vendégek ismét kellemes benyo
másokkal távozzanak az estély színhelyéről.

V álasztm ányi ü lés. Egyesületünk 1926. január 
7-én (csütörtökön) este 7 órakor a rendes helyen vá
lasztmányi ülést tart. Kérjük fürdős testvéreinket, hogy 
az ülésen pontosan és teljes számban jelenjenek meg.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Mosókonyha ügyben szövetzégünkhöz aláírás nélkül be

küldött panasz levél íróját kérjük, hogy a titkárságnál jelentkez
zék, hogy a levélben foglaltakkal érdemileg is foglalkozhassunk 
Szövetségünk vezetősége mini a múltban, úgy most is és a jö
vőben is kötelességének tartja minden esetben a sérelmek tekin
tetében a tagjait támogatni.
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