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észségügyi Alkalmazottak
A beíegápolók, ápolónők, oki kábák, fürdö- 
sök, fürdősnők, masszőrök, vizgyógykezelők, 
pedikürözök úszómesterekstb.,kórházi segéd
munkások és rokonszakmával foglalkozók 

hivatalos szaklapja.
Lajíja j A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9-től 12-ig, 

d. u 3-tól 7 óráig. — Díjtalanul közvetít inté
zetek, klinikák, kórházak, szanatóriumok, f ir -  
dők és magánosok részére képzett személy

zete: helyben és vidékre.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII., Dohány-utca 74. I. 16. 
Telefon : József 132—3 4 .

> SZERKESZTŐ: !
Dr. RAJNAI BÉL 4 

orvos, elnök
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

SZIEBEN F. JÓZSEF.

Hirdetések felvétetnek a legjutányosabb árban.
Kéziratok vissza nem adatnak.

Előfizetési á r : Negyedévre 5000 K.

Közgyűléseink.
A Magyarországi Fürdőalkalmazotíak Országos 

Szakegyesülete 1. évi március 21 én (vasárnap) d. u. 5 
órakor VIII, József ucca 28. sz. alatt tartja rendes évi

t is z tú jí tó  k ö z g y ű lé s é t
melyre kérjük a t. Tagok pontos és teljes számban való 
megjelenését.

A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Or
szágos Egyesülete í. évi március 25-én (csütörtökön 
gyümölcsoltó boldogasszony napján) d. u. 4 órakor VII., 
Dohány ucca 74. I. em. 16. sz. alatt tartja rendes évi

t is z tú jí tó  k ö z g y ű lé s é i
melyre kérjük az egyesület i. Tagjainak pontos és teljes 
számban való megjelenését.

Szövetségünk f. évi április 11-én (vasárnap) d. u. 
5 órakor saját Otthonunkban IX,, Ül!ői-ut Zita telep 
50-es épületében tartja rendes évi

t is z tú jí tó  k ö z g y ű lé s é t
melyre kérjük szövetségünk t. Tagjainak pontos és teljes 
számban való megjelenését.

A közgyűlések tárgysorozatai:
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
3. A pénztári mérleg felolvasása.
4. Főtitkári jelentés.
5. Titkári „
6. A felmentvény megadása.
7. Korelnök választása.
8. Jelölő bizottság választása.
9. Uj tisztikar választása.

10. Indítványok tárgyalása.
11. Elnöki zárszó.

Esetleges indítványok a közgyűlések előtt leg
később tizennégy nappal előbb a titkársághoz nyúj
tandók be. Később érkező indítványok a közgyűlésen 
nem tárgyalhatók. Csak azon tagok választhatók, kik 
tagdíj hátralékban nincsenek.

Az E ln ök ség .

Bérm ozgaí maink.
Az egészségügyi alkalmazottak gazdasági viszonyai, 

mint azt lapunkban számtalanszor megírtuk, mindenkor 
a létminimum alatt mozogtak. Szövetségünk e célból 
számtalan memorandummal fordult az illetékes körök
höz, szorgalmazva a fizetések rendezését. Ha eredményt 
értünk is el, az csak annyi volt, mint egy csepp viz a 
tengerben. Amikorra a fizetésjavitás megérkezett, már 
értékét veszítette, mert az életviszonyok rendszerint ha 
nem többet, de legalább még egyszer annyival súlyosbod
tak, mint a miiyen értéket az adott összeg ki tett.

A létért való küzdelem, a mindennapi gond, mely 
minden egészségügyi alkalmazott leikéi foglalkoztatta, 
sok esetben különösen a betegápolás terén, éreztette a 
hatását, mert a gondterhelt ápoló személyzet a legjobb 
akarat mellett is sajnos nem épen ritkán hibákat követ 
el. Az ily körülmények között keletkezett hibákat súlyos 
bírálat követte, sőt sok esetben azt a nézetet váltotta ki, 
hogy a világi ápoló személyzet nem áll hivatása ma
gaslatán. Mi azonban tudjuk, sőt megvagyunk győződve, 
hogy az ily elhangzott kritika csak a nyilvánosság felé 
szól, azonban az igazi ok a csekély fizetés volt, mely 
nyomott lelki állapotot idézett elő az alkalmazottaknál 
és igy befolyással volt a munkára.

Szövetségünk vezetősége minden alkalommal ipar
kodott ezt az illetékes helyeken elismertetni és ha ne
hezen is ment ma már mégis azt mondhatjuk, hogy 
álláspontunk igaznak bizonyult. Az első lépés a meg
értésre a főváros részéről nyilatkozott meg, amennyiben 
több szociális megértést tanúsítottak az 1926. évi január 
1-én életbe léptetett újabb fizetés rendezésével. Nem 
akarjuk ezzel azt mondani, hogy az uj fizetések teljesen 
kielégítők, azonban hisszük, hogy a pénzünk stabil volta 
és a mai árak tartóssága esetleg olcsóbbodása, köny- 
nyitő hatással lesz az egészségügyi alkalmazottak hely
zetére.

A fizetések rendezése mellett még egy igen fontos 
kérdés vár megoldásra, mely a betegápolásnak nyugodt, 
zavartalan menetét volna hivatva szolgálni. Ez a fontos 
kérdés a véglegesítés és a nyugdíj vagyis az aggkori bizto
sítás kérdése.

E kérdéssel is sokat foglalkoztunk és sokszor kér
tük rendezését. Úgy érezzük, hogy az az ember, aki 
életviszonyainak megközelítő fizetést élvez és abban a 
tudatban élhet, hogy becsületes munkája után kiérdemli 
a véglegesítést, a nyugdijat vagyis az aggkorára bizto
sítva van, akkor több figyelmet, nagyobb szorgalmat 
tanúsít a munkájával szemben.
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Hosszú idő után e kérdésben is megértésre talál
tunk a főváros részéről. Legutóbb azt a megnyugtató 
Ígéretet kaptuk, hogy a tanács e kérdés megoldásával 
is foglalkozik és módot fog találni a megoldásra. Ha 
ez meg fog történni, erős a meggyőződésünk, hogy a 
bajok méreg fogát huztuk ki. Ezen kérdések megoldá
sával biztosíthatjuk a közegészségügynek az állandó, in
telligens, szakavatott, kellő gyakorlattal is rendelkező 
segéd erőt: a betegek gyógykezeléséhez elengedhetet
lenül szükséges lelkiismeretes betegápoló személy
zetet.

Azonban ezideig még csak a főváros részéről lát
juk e szociális megértést. Pedig tudott dolog, hogy nem
csak fővárosi, hanem állami (klinikai), vármegyei és 
magánkórházak vagy szanatóriumok is vannak, melyek 
nem a főváros hatáskörébe tartoznak. Még arról az ol
dalról nem tapasztaltuk ugyan azt a megértést, amit 
ezidő szerint a főváros tanúsított, azért szövetségünk 
vezetősége megtette a kellő lépéseket, hogy a többi 
közegészségügyi intézeteinkben alkalmazott egészség- 
ügyi személyzet fizetését, ha már jobban nem is dijjazzák, 
legalább a fővárosi közkórházak személyzetének fizetésé
vel hozzák egyenlőre arányba.

Megvagyunk győződve, hogy nem kérünk lehetet
len dolgot és amit kérünk az az illetékes helyeken meg
hallgatásra is fog találni.

Tem etkezési önsegélyző 
a lapunk első halo ttja .

Még három negyed éve sem múlt el, hogy a szö
vetség tagjai körében felvetődött az eszme, hogy egy 
beteg- és temetkezési alapot kellene létesíteni. Az eszme 
nem volt uj keletű, mert a béke éveiben a szövetségünk 
kebelébe tartozó Magyarországi Betegápolók és Ápoló
nők Egyesületének már volt ilyen alapja. Sajnos azon
ban a kommünben az egyesületet minden vagyonától a 
kommunisták megfosztották, az egyesületet működésében 
megbénították. A kommün bukása után újból kellett 
kezdeni az építés munkáját, mely a beállott nehéz gaz
dasági viszonyok mellett sok gondot okozott a vezető
ségnek. Bár maga a vezetőség is sokat foglalkozott e 
kérdés megoldásával, azonban a pénzünk állandó inga
dozása annak megvalósítását lehetetlenné tette.

A múlt év április havában a Betegápolók Egye
sületének közgyűlésén azonban iuditvány formájában 
hangzott el ezen alap létesítésének szükséges volta és 
akkor egy bizottság küldetett ki, melynek feladata volt 
az alap kereteinek a kidolgozása. A bizottság ezt el is 
végezte és a szövetség közgyűlésén bejelentette, hogy 
a tagok kívánságára megszervezi az Egészségügyi Al
kalmazottak Beteg- és Temetkezési Önsegélyző alapját, 
mely a szövetség fenhatósága alatt megalakult. A bizott
ság az Önsegélyző szabályait kidolgozta, melyet a 
múlt év augusztus havában összehívott értekezleten is
mertetett. Az értekezlet a szabályokat több pont módo
sításával elfogadta és kimondotta, hogy az Önsegélyző 
alap megkezdi hivatalos működését.

Az Önsegélyző alap vezetősége megkezdte az agi- 
tációs munkát is és bár nehéz megértésre talált ma már 
mégis mondhatjuk, hogy a megértőbbek közül az ö n 
segélyző alapunknak több mint egyszáznegyvenöt tagja 
van. Ma már mind nagyobb az érdeklődés az Önse
gélyző alapunkkal szemben és nap-nap után jelentkez
nek az uj tagok felvételre.

Az Önsegélyző első halottja /átergruber /Hajosni

a régi Jánoskórház főápolónője volt, kit a kórház gond
noka temettetett el. Az önsegélyző alap vezetősége a 
szabályok értelmében, a gondnok ur kezéhez, ki a te
metést rendezte, egymillió koronát juttatott el. A teme
tés lefolyását lapunk hírrovatában adjuk közre.

Az Önsegélyző alapunk működése, mint azt a múlt 
számunkban már ismertettük, nagy célokat van hivatva 
szolgálni. Ez eset is bizonyság. Nem tudjuk mikor ér 
el a végzet. Elhunyt kartársnőnk, aki még csak hét hó
napja volt tagja önsegélyző alapunknak és összesen 
ötvenkilencezer ötszáz koronát fizetett be, a fenti össze
get kapta elhalálozása napján.

Felhívunk minden egészségügyi alkalmazottat tá
mogassa ezen felbecsülhetetlen és üdvös alapot, mely 
mindannyiunk és hozzátartozóink érdekét van hivatva 
szolgálni.

A fü rd ő sö k  és fü rdősnők  
képesítésének egy tervezete.

(Folytatás.)

A fentnevezett szövetség a következő kísérőlevél
ben tette meg észrevételét az általunk benyújtott me
morandumra, melyhez az alább közölt szabályrendelet 
tervezetet mellékelte a fürdősök képesítésére vonat
kozólag :

Nagyméltóságu Minister ur!
Kegyelmes urunk!

Nagyméltóságod 38606/1921 IV. d. számú dr. Rig- 
ler Gusztáv egyetemi tanár úrhoz, szövetségünk elnö
kéhez intézett feliratában, véleményadás végett szövet
ségünknek küldötte meg kér. szoc. fürdőalkalmazottak 
orsz. szakegyesületének a fürdősök képzésére vonatkozó 
felterjesztését. Mély hálával eltelve mondunk köszönetét 
azért a kitüntető bizalomért, hogy nagyméltóságod ifjú 
szövetségünket ily fontos ügyben meghallgatni kegyes
kedik.

A memorandumot választmányunk ülése elé ter
jesztve beható tárgyalás alá vettük, melynek eredménye 
a következő:

A kér. szoc. fürdőalkalmazottak Orsz. szakszerve
zetének az a panasza, hogy a háború befejezése után a 
fürdős kiképzés teljesen csődbe jutott és reformokra 
szorul, a legnagyobb mértékben helyt álló. Klinikáink 
orvosai több ízben vettek már olyan betegeket kezelé
sük alá, akik a fürdős helytelenül alkalmazott tevékeny
ségének köszönhetik bajuk elmérgesedését. De eltekintve 
attól, kizárólag csak a fürdős tevékenységét vizsgálva is 
feltétlenül szükséges, hogy képzésük megfelelő alapos
sággal és komolysággal történjék. Hiszen a fürdős tevé
kenységének tárgya az emberi test ápolása; el sem 
képzelhető, hogy feladatának megfeleljen az egészségtan 
bonctan stb. elemeinek ismerete nélkül. A fürdősök kép
zése tehát okvetlenül állami rendezést igényel. Abszo
lúte elfogadhatatlan azonban a memorandumnak erre 
vonatkozó mondata „a tanfolyam a kér. szoc. fürdő
alkalmazottak orsz. szakegylete által rendeztessék, meg
felelő szaktanerők által".

Ha valamely ügy „itt az egészségügy* államilag 
rendeztetik, akkor a meglevő törvények érvényesek. Az 
egészségügyről 1876. 14. t.-cikk rendelkezik, mely azzal 
kezdődik, hogy „az egészségügy állami felügyelete és 
ellenőrzése a hatóságok feladata". Bármilyen jó legyen is 
a „kér. szoc. fürdőalkalmazottak orsz. szakegylete“ az 
egészségügy mint közügy szempontjából reá a tanfolyam 
vezetése nem bizható, az általa, előadó által adott ok

A Szövetség csak úgy tud ja  te ljesíteni kötelességét, ha tagja i rendesen fizetik a já ru lékot.
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levél el nem ismerhető képesítő oklevélként már azért 
sem, mert ez a szövetkezés nem hatóság s Magyar- 
országon minden a múltban és jelenben elismert képe
sítés csak a ministeriumok, egyetemek és főiskolák ad
hattak és adhatnak, mert csak ezek alkalmazottai bírnak 
erre joggal egyrészt képesítésük, másrészt esküjük értel
mében. Véleményünk szerint itt egyedül csak Nagymél
tóságod által kinevezett előadó és vizsgáló bizottságról 
lehet szó, miként ez pl. a tisztiorvosi, törvényszéki or
vosi középiskolai egészségtan tanúi illetve ami szövet
ségünk képzési és vizsgálati esetében is van.

(Folyt, köv.)

Két em lékezetes nap.
Fürdős egyesületünk életében két napot újból em

lékezésre méltónak jegyezhetünk fel. Az első nap 1926. 
február 2-ika, a második nap február 14-ike. Emléke
zetes marad mindkettő egyesületünk életére és kiható 
erővel is bir. Az első nap február 2-ika, amely egye
sületünket oly gyászosan érte, mert sorainkból a hálál 
kiragadta Piacsek Fenne karíársunkat. Temetésén meg
jelent úgyszólván egész Budapest fürdőmunkássága. 
Ilyen impozáns megjelenést ez ideig még nem tapasz
taltuk a fiirdömunkásság részéről.

A másik emlékezetes nap február 14 ike, amikor 
az egyesület az évenként szokásos kuItur estélyét ren
dezte a Gellért-fürdő nagyhalljában. Az az érdeklődés, 
melyet kartársaink az estéllyel szemben tanúsítottak min
den elismerést felülmúl.

Én, aki az egyesületi életünkben előforduló min
den eseményt figyelemmel kisérem, e két legutóbbi 
eseményt összeegyeztetve a múlt megfigyeléseimmel, 
örömmel,állapítom meg, hogy egyesületünk erőteljesen 
halad a kitűzött célja felé. Ézen két esemény megmu
tatta, hogy mindazon tagok, kik eddig visszahúzódtak 
az egyesület életében való részvételtől, félretéve minden 
személyi és egyéb ellentétel, újra aktív részt kívánnak venni.

Őrömmel kell ezt megállapítanom akkor, amidőn 
egyesületünk három évtizedes munkásságára vissza te
kintve a múltban csak a személyi harcokban láttuk ki
merülni minden munkásságát. Ma már ez megszűnt és 
nyugodt lélekkel mondhatom, hogy eredményes munkát 
is végzett az egyesület. Úgy érzem, hogy közeledik az 
az óra, amidőn minden fürdős kartárs megtalálja azt az 
egyenes utat, amely egyesületünk vezetőségének három 
évtizedes programmjának keresztül viteléhez vezet.

Én aki úgyszólván minden időmet annak szente
lem, hogy ezen program minden fürdős és fürdősnö 
munkatársam érdekében mielőbb keresztül vihető legyen, 
kérem mindazon munkatársam és munkástársnőmet, kik 
eddig távol tartották magukat az egyesülettől, tegyenek 
félre minden olyan gondolatot, amely csak széthúzást 
idéz elő, jöjjenek a saját érdekükben éssegitsékazegyesüle- 
tet a nagy cél mielőbbi eléréséhez. Fazekas Mihály.

Értesítés. Szövetségünk fürdős szakosztálya, mint 
minden évben, úgy az idén is rendeztet az Önkéntes 
Mentő Egyesülettel első segélynyújtási tanfolyamot. Fel
hívjuk mindazon fürdős vagy fürdősnö testvérünket, akik 
e tanfolyamon részt venni óhajtanak, f. évi március 31-ig 
jelentkezzenek a titkárságnál VII., Dohány-u. 74. I. em. 
16. sz. alatt a nap bármely órájában.

Elveszett. A Fürdősök egyesülete által f. évi feb
ruár 14-én rendezett müvész-estélyen elveszett egy korona 
alakú arany nyakkendőtű öt brilliáns kővel. Kérjük a 
jószivü megtalálót, hogy a tárgyat juttassa el a szövet
ség titkárságához VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. sz. alá.

FÜRDŐSÖK ÉS FÜR DÓSNŐK HÍREI.
H alálozás. Piacseb Ferenc testvérünket 45 éves 

korában hirtelen halál kiragadta körünkből. A Császár
fürdő uszodájának volt az úszómestere. Temetése az 
evangélikus egyház szertartása mellett f. évi február 2-án 
d. u. 4 órakor volt a farkasréti temető halottas házából. 
A gyászoló hozzátartozókon kívül a fürdő igazgatósága 
valamint kartársai nagy számban vettek részt. Szak
egyesületünk nevében Kertész Károly sz. e. alelnök 
búcsúztatta el. Piacseb Ferenc testvérünket, — aki szak
egyesületünknek éveken keresztül igen agilis vezetőségi 
tagja volt — életének legszebb korában ragadta ki so
rainkból a halál, kinek emlékét tájó szívvel őrizzük meg 
lelkűnkben. Béke poraira.

Müvészestély. Az egészségügyi Alkalmazottak Országos 
Szövetségének fürdős szakosztálya által rendezett bál február 
14-én a rizt.-Geilért fürdő és szálló összes helyiségeiben 
zajlott le.

A rendkívüli látogatott estélyt nüvészi műsor előzte meg, 
melyen előkelő fővárosi művészek működtek közre. A műsort 
Nagy Pál elnök megnyitó beszéde vezette be. Utánna Szolonlay 
Ferike nézőtéri mókákkal Dr. Novotny Miklós a virály Színház 
ballett mestere mint füttyművész, ács Berta énekmüvésznő, 
magyar da okkal, — Arab duó, — továobá Mankha'rdt Manczi a 
Városi Színház príma gyerraekballerinája gyönyörködtették a 
megjelenteket. A magánszólamokat I)r. f  arkas Ferenc zeneszerző 
kisérte bravúrosan. Az előadást Vargha Tihamér szellemesen 
konferálta.

A táncot Bánlaky Gézáné, Fehér Lajossal. Dr. Mandler 
Oltóné, Kertész Károllyal nyitották meg.

Asszonyok: Bánlaky Gézáné vezérigazgató neje, Schőn 
Győzőné, Andrássy Gyulánó, Roth Rezsőné, Milosevics Sándorné, 
Havyné Máriássy Lili, Farkas Józsefné, Palánky Jánosné, Posz- 
szert Víncéné, Dr. Mandler Ottóné, Pregicza Fábiánné, Halász 
Pálué, Fazekas Jánosné, Klíma Mihályné, Meliskó Miklósné, 
Weizer Károlyné, Winkler Ágostonná, Brandics Jozsefné, Szabó 
Józsefné, Hegedűs Ferencné, Maurer Mihályné, Schramin Ignácné, 
Ambrus Lajosné, Ilka Istvanné, Prebán Miklósné, Holp Mihályné, 
Horváth lstvánne, Bursch Ferencné, Czene Sándorné, Fodor Sán
dorné, Károlyi Sándorné, Kovács Albertné, Balaskó Lajosné, Új
helyi Kessőné, Luczki Ferencné, Lengyel Jánosné, Schwertner 
Antalné Jecsinan .Mihályné, Vörösmarti Istvánné’ Miklós Józsefné, 
Klein Aifrédné, if| Bauer Károlyné, Simotics Jánosné. Cseh 
Károlyné, Vargha Tihamérné. Knauer Andorné, Zámbó Istvánná, 
Hipfl Antalné, Gila Ferencné, Csernyánszky Józsefné, özv. Kara- 
szeg Vincéné, Henczi Károlyné, Berényi Józsefné, Kertész Ká
rolyné, Fehér Lajosné, Schreiber Miklósné, Hirvarteme, Mun- 
schrillné, Janics Istvanné, Czipter Mihályné, Kuli Tiborné, Baracsi 
Mihályné, Baracsi Lajosné l’erónyiné. Pécz Józsefné, Farkas 
Györgyné Bakk Jánosné, özv. Kara Lajosné, Kajiri Mihályné, 
Matersz Jánosné Szita Lajosné, Klubecz Istvanné, Gálfinó, 
Rótenbau Márionné, L.ber Ferencné, Sterhauszkiné, Schmidt Já
nosné, Kajári István né, Paser Józsefné, Vincze Mátyásné, Para- 
dics Ferencné, Weizer Istvánné, Priminer Jánosné, Hamaricsné, 
Hartner Lajosné. Hartner Alajosné. Hartner Béláné, Tekes Béláné, 
Gál Ferencné, Horog Istvánné, Nagy Paine, Hollós Ferencné, 
Peleskei Endréné, Sándor Istvánné, Ágh Jozsefné, Hegyi Károly- 
nó, Dobák Ferencné, Okos Istvánné, Nagy Károlyné, Pelák Sámu
ellé, Szilágyi Istvanné, Erdei Gergelyné. Re-selyi Jánosné. Szalai 
Lajosné, Ispita üyuláné öergmann Antalné, Major Józsefné, 
Mikó Józsefné, Feketéné, Schillinger Ferencné, Reider Józsefné, 
Szabó Ignácnu, Halász Pálné, Nagy Gergelyné, Csorvás Istvánné, 
Güntnerné, Nagy Sándorné. Nagymeződiné, Horváth Gyuláné, 
Lengyel Károlyné, Luckiné, Hofbauer Károlyné, Pólyák Lászlóné, 
Horváth Sándorné, Tóth Béláné, Dömsödi Pálné. Bakos Mi
hályné, Kácza Andrásné, Fazekas Lajosné, Enyedi Jánosné, 
özv. Fazekas Miklósné, Bugyáki Ferencné, Király Lajosné.

Leányok; Fazekas Teréz, Badics Mancika, Körtvélyesi 
Rózsa, Fodor Teréz, Fodor Katalin, Lamp Rózsi, Schreiber 
Helén, Piroska Margitka, Baracsi Ancy, Klimarik Jolán. Bán 
Mária Bauer Katica Kara Mária, Sinka Mária, Mankhárdt Ilonka, 
Kulcsár Bözsike, Ujfalvi Margit. Urbán Zsuzsi, Schőné Irma, 
Gödi Micike, Ajvió Márta, Puha Elvira. Szőlős Ilonka, Grellneth 
Mária, Rudecz Zsuzsi, Polónyi f özsi, Rull Emiiké, Kuli Lenke, 
Molnár Margit, Kiss Irina, Kiss Mariska, Kovácsion Mici. Iíinterka 
Vera, Pataki Ágnes, Fodor Boriska, Fodor Teruska, Tóth Juliska, 
Bárd Mária. Kunyecz Ilonka, Meitl Margitka, Pereskei Erzsiké, 
Sándor Ilona, Hegyi Dodó, Körmöndy Mancika, Barmos Róza, 
Okos Erzaébet, Nagy Juliska, Pintér Giziké, Gáspár Ágnes, 
Virág Anna. Pellák Manci, Pellák Mariska, Pellák Erzsiké, Klein

Fizesd a járu lékodat pontosan, m ert az utánfizetés nehezedre esik.
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Manci, Varga Irén, Nádassy Mária, Major Mária, Major Kató, 
Major Juci, Fekete Margit, Nagy Julianna, Németh Bözsi, Kreisr. 
Margit, Horváth Terus, Szabó Ilonka, Halász Nelli, Kiss Valy, 
Molnár Erzsi, Nagy Bözsike, Nagy Ilonka, Nagy Margit, Nagy 
Irén, Veohter Margit, Luczky Juliska, Hofbauer Margit. Irányi 
Mária, Hauiza Annus, Maki Vili, Enyedi Margit, Fazekas Juliska, 
Csabay Emmi, Csurgay Teréz, Németh Irma, Németh Manci, 
Horváth Ilonka, Ooldberger Rózsi, Horváth Annus, Csurgay Mici, 
Erenreich Erzsiké, Szigethy Irma, Tőitek Kriszta, Gittek Frida. 
Gélbl Hermin, Kovácsics Ágnes, Winkler Valéria, Reich Mariska, 
Pál Iloua, Balázs Eszter, Takács Katalin, Hegedűs Olga, Kindí 
Giziké, Schramm Katica, Schramm Ilus, Sütő Mária, Ilka Ilona, 
Ambrus Ilona, Karika Bözsi, Help lrénke, Böb Erzsiké, Bursch 
Jelly, Szabó Erzsiké, Tóth Erzsiké, Balszky Ili, Aszer Manci, 
Stasszer Júlia, Simon Teréz, Jecsmen lrénke/' Leitinger Annus, 
Klein Rózsi, Klein Juliska, Németh Ilonka, György Mariska, 
Baday Mariska, Heindrich Margit, Demeczky Fricike, Bugyáki 
Rózsika, Kulnik Amália.

Lapunk szűk terjedelme miatt az adományokat jövő 
számunkban nyugtázzuk.

Választmáni ülés. Szövetségünk f. évi február 22-én tar- 
otta meg rendes havi választmányi ülését, melyet az elnök el
foglaltsága miatt Nagy Pál alelnök vezetett le. A határozat ké
pesség megállapítása után Válfy Ferenc a jegyzőkönyvet olvasta 
fel, Szele József a pénztári jelentést tette meg, Szieben József fő
titkár pedig jelentést tett az elmúlt hónapban a szövetség részé
ről kifejtett munkásságról. Majd a beérkezett leveleket olvasta 
fel. A jelentésekhez több választmányi tag szólalt hozzá, ami 
után azok tudomásul vétettek. A jelentések után a választmány 
az évi közgyűlések idejét állapította meg, végül Nagy Pál alel
nök az ülést bezárta.

ÁPOLÓK ÉS ÁPOLÓNŐK HÍREI.
Halálozás. Fátergnuber Jllajosné a régi szent Já

nos kórház főnökasszonya f. évi február 11-én hosszas 
szenvedés után gümőkorban elhunyt. Temetése f. évi 
február 14-én d. u. fél 4 órakor volt a Farkasiéti temető 
halottas házából, a róm. kath. egyház szertartása mellett. 
A temetésen a kórház részéről az orvosi kar, gondnok
ság a kartársnők és kartársak, valamint a szövetségünk 
temetkezési és Önsegélyzője részéről is nagy számban 
vettek részt és koszorút helyeztek a ravatalra. A sírnál 
a szövetség nevében Szieben József főtitkár mondott 
búcsúztatót Fatergruber karíársnő elhaiálozását mélyen 
fájlaljuk, mert rendiihátíen és hű tagja volt szövetsé
günknek. Béke poraira!

Elveszett karkötő óra. Az Otthonunkban f. évi 
február 7-én rendezett kabaré estélyünkön betegápoió 
egyesületünk egyik tagja elvesztette az arany karkötő 
óráját. Kérjük a szives megtalálót, hogy a tárgyat szö
vetségünk titkárságához VII., Dohány-u. 74. 1. em. 16. 
sz. alatt adja le. Károsult a becsületes megtalálót kellő 
jutalomban részesíti.

Adományok. A Betegápolók Egyesülete által f. 
évi január 10-én rendezett jelmez-estéiyre múlt havi 
lapzárta után a következő adományok érkeztek b e : dr. 
Wones Frigyes, Barinka Józsefné, Válfy Ferenc gyűj
tése 100.000, Tatár Balázs gyűjtése 90.000, Virág Júlia II., 
Somogyi Anna, Márkus Jenőné, Pulai István, dr. Schmiedt 
Albin, Jajcai Mária, Esztergályos Erzsébet 50.000, Király 
Erzsébet 40.000, Gáspár Ágnes 25.000, Görög Ferenc 
21.500, dr. Farkas Sándor és dr. Seress László, Faze
kas Mihály, Opris Zsófia 20 000, Feldmann Manci, Vi- 
sák Mátyásná 15.000, N. N. 8000 és Girbován Sán- 
dorné 5000 korona. Az adományozóknak ezúton mond 
hálás köszönetét a vezetőség.

M árciusi ünnepély. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi március 14-én IX., Üllői-ut Zitatelep 50. épüle
tében az Otthonunk helyiségében este 7 órai kezdettel

nagy műsor keretében az 1848, márciusi nagy napok 
emlékére ünnepélyt rendez. Az ünnepi beszédet dr. 
Benárd Ágoston volt népjóléti miniszter szöv. elnöke 
tartja. Belépő-dij nincs. Ruhatár 10.000 korona. Büffé- 
ről gondoskodtunk.

25 éves orvosi jubileum. Egyesületünk f. évi február hó 
23-án eat9 6 órakor egy szerény, azonban mégis lélekemelő ün
nepélynek volt színhelye, amit Egyesületünk egyik betegápoló 
tanfolyamának tagjai, melyet Dr. Schöller Károly ig. főorvos úr 
vezet, rendeztek abból az alkalomból, hogy mesterük orvosi mű
ködésének 25 éves jubileumát ülte. Ez alkalomból az ünnepeltet 
a Szövetségünk, valamint a Betegápoió Egyesület nevében 
Dr. Rajnai Béla főorvos elnök úr megbízásából, ki gyengélkedése 
miatt az ünnepélyen részt nem vehetett, Balázs Flóra alelnök 
meleg szavakkal üdvözölte. Utánna a növendékek nevében Válfy 
Ferenc testvérünk rövid, de igen kedves felköszöntöben üdvözölte 
a jubilánst, akinek a felköszöntö után a növendékek ajándé
kát, egy gyönyörű virágcsokrot nyújtott át Suba Imréné kar- 
társnőnk. A szeretet e megnyilatkozását Dr. Schöller Károly ig. fő
orvos úr meghatottan köszönte meg. és kérte a növendékeket, 
hogy ne feledkezzenek meg, bármily körülmények között lesznek 
is e jövőben, az egyesületről, mely az egyedüli meleg otthon 
a számukra. Ily szerény, de annál melegebb iinnepeltetós keretei 
között folyt le az ünnepély, amihez szerkesztőségünk is legjobb 
kivánataival csatlakozik.

Betegápolók ülése. A Betegápolók Egyesülete f. évi feb
ruár 23-án tartotta meg rendes havi ülését, melyen Balázs Flóra 
elnökölt. A határozatképesség megállapítása után Deák Mária 
titkárnő felolvasta a jegyzőkönyvet, majd Válfy Ferenc a pénztári 
jelentést tette meg és Szieben József főtitkár, a -, egyesület tagjai 
érdekében kifejtett gazdasági mankáról számolt be. Majd jelen
tette, hogy az egyesület tagjai közül elhalt Fatergruber Alajosné 
a régi Szent János kórház főápolónöje, akinek a temetésén tes
tületileg vettünk részt. Az Önsegélyző alapunk egy millió koronát 
utalt ki temetkezési költség elmén. Ezután a beérkezett leveleket 
olvasta fel. Az Igazgatóság a jelentéseket tudomásul vette a be
érkezett levtlek alapján Cser Gizella ápolónőt a második osztályba 
helyezték, özv. Andrássy Ferencnének tagdíj fizetési kötelezett
ségét betegsége tartamára felfüggesztették. Majd a közgyűlés ide
jét és egyéb ogyesületi ügyeket tárgyalt le az Igazgatósági mely 
után Balázs Flóra elnök az ülést bezárta.

Kabaré estélyünk. Betegápoló Egyesületünk f. évi február 
7 én fényesen sikerült kabaré estélyt rendezett az Otthonunk 
helyiségében. Az estélyen a termet az érdeklődök tömege töltötte 
meg, akik a több mint'hárem órás előadás tartama alatt a legnagyobb 
élvezettel hallgatták végig a jól összeállított műsort. Műsorunkat 
a műkedvelőkből összeállított öt tagú zenekar nyitányával Rob ur 

| vezetésével nyitottuk meg, amit Somogyi Bözsike „A rab ország" 
eimü szavalata követett. Harmadik számunk Szaiabek Ilus szólója 
volt. Majd Tabajdi Mancika szavalta el .Szeresd a virágot" cimü 
verset. Inelli Miklós „Higany a biró előtt" cimü humoreszket, 
Lutzky fuliska „A levél" cimü magánjelenetet, Szaiabek Hús és 
Osgyán íslván .Huszonötödiké" cimü párjelenetet adták elő, 
majd a „Férjtelenek véd és dac szövetsége" cimü egy felvonásos 
bohózatot játszották le Vince Piroska, Pintér Ilonka, Pintér Er
zsiké, Kovács Ferenc, kolozsvári Hévizy Géza és Somogyi Gyula. 
Szünet után műsorunk második részében a következő számok 
szerepeltek: .Hazám' szavalta kolozsvári Hévizy Géza, „Tánc 
duett" táncolták Somogyi Böske és Szakács Rózsika, ének szóló 
dalolta Lulzky Ferencné, „Jaj a hátam" komikumot előadta 
Tabajdi Mancika, majd eljátszotta a „Rongyot, vegyenek" cimü 
humoros ének számot, végül szinre került a „Jean, Jean" cimü 
egy felvonásos bohózat, melyben Szakács Irén, Ineili Miklós, 
Tóth Gyula, Farkas József és Tabajdi Mancika szerepeltek. Mű
sorunk sikerét igazolta az, hogy minden egyes számunkat 
szűnni nem akaró taps kisérte, mely szereplőinkkel szemben 
minden kniön dicséretet feleslegessé tesz. Ezen estélyünk anyagi 
sikere is fel ér egy közepesen sikerült nagyobb szabású es’tély 
sikerével. Meg van mindeu reményünk arra, hogy legközelebbi 
mffsoros estélyünk, melyet f. évi március 14-én már egy teljesen 
újonnan átalakított színpadon, még gondosabban összeállított 
műsorral rendezünk meg, ennél is nagyobb érdeklődés fog
megnyilvánulni.

Adományok. A Betegápolók egyesületének 0ho- 
liosényi írón öt drb. csészét aljával, Válfy Ferenc 12 drb. 
ivópoharat, Sztanko Ilona egy doboz levélpapírt és 
boritékot, Török Mária pedig hét darab széket adomá
nyozott. Az adományozóknak az egyesület vezetősége 
ezúton is hálás köszönetét mond.

Felelős kiadó: Szieben József. „MÁTYÁS KIRÁLY' KÖNYVNYOMDA, Ráday ucca 60. — Nyomdáért felelős UDVARDY BÉLA.


