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Van-e szükség újabb alakulatra.
Szövetségünk 1926. április 11-én tartotta meg 

Vili. évi tisztújító közgyűlését. Szövetségünk e 
közgyűlési napjával hetedik életévét zárta le. Az 
a munka, amelyet elért fényesen bizonyítja, hogy 
lüktető erő van benne és épitőmunkára termett.

Munkája kezdete azon romok eltakarítása 
volt, melyet a Károlyi forradalom és a kommun 
halmozott fel. A romok eltávolítása után meg
kezdte az egészségügyi alkalmazottaknak keresz- 
íényszociálista alapon való megszervezését. Keresz
tényalapon való szervezkedésünk unni célozta a fele
zed elzárkózást. Az egészségügyi alkalmazottak 
becsületes önfeláldozó munkája azonban nem talált 
szociális megértésre sem lent sem felfelé.

Már évtizedekkel ezelőtt volt ilyen mozgal
munk, azonban e mozgalomtól hiányzott egy kapocs, 
amely összetartotta volna a mozgalmat. A fürdő
munkásság egy része már kísérletezett társadalmi, 
majd szociáldemokrata alapon azonban huszonkét 
éves múltja alatt egyesületük sokszor megszűnt és 
újra alakult, valamint sok-sok helyet változtatott.

A betegápolók mozgalma is évtizedekre nyúlik 
vissza. Megalakulásuk társadalmi jellegű volt és a 
Magyarországi Betegápolók Ápolónők Országos 
Egyesülete néven még ma is fenálló és a szövet
ségünkhöz tartozó egyesületből kisebb rétegek el
váltak, melyek azonban az anyaegyesület élet
működésére befolyással nem voltak.

A nevezett anyaegyesületet a kommun alatt 
kifosztották minden vagyonukból és annak meg
szűnése után újabb átszervezésre volt szükség. Az 
egyesületek életképességének biztosítására erősebb 
erkölcsi alapot kellett teremteni. Ezt az erkölcsi 
alapot pedig csakis a kereszténységben rejlő erő 
biztosíthatta. Ebből az alapból kiindulva a két 
egyesület vezetősége szövetséget kötött és meg
alakította a Keresztényszocialista Egészségügyi Al
kalmazottak Országos Szövetségét.

Szövetségünknek keresztény alapra való helyez
kedését ellenségeink nem jó szemmel nézték és 
különböző érvekkel akarták annak létjogosultságát 
megdönteni, ami semmi esetre sem sikerült. Szö
vetségünk minden támadással szemben szikla szi
lárdan áll.

A romok eltakarítása és az első szervezési 
munkálatok után az egészségügyi alkalmazottak 
gazdasági helyzetének megjavításán munkálkodtunk, 
mely munkánk évről-évre eredménnyel járt.

Szociális intézményeink sorábaikíaíjuk szerény 
kis Otthonunkat, melynek jelenleg több mint ötven 
lakója van. Van még egy terem színpaddal, egy

büffé helyiség, egy mosókonyha helyiség és a 
közel jövőben egy fürdőszobát rendezünk be a 
tagjaink részére. Otthonunk hivatása könnyíteni a 
szövetség azon tagjain, kik albérleti lakásokért 
havonként 500—600.000 koronákat fizetnek, vagy 
ágyra járók voltak és hetenkint 150.000 koronát 
fizettek, amellett sok esetben nappal le sem pihen
hettek.

A másik, szociális intézményünk a Beteg és 
Temetkezési Önsegélyző alapunk. Sokan kérdez
hetnék és kérdezik is, milyen célt szolgál ez az 
alap. Egyszerű a magyarázata. A szövetségnek sok 
száz olyan tagja van, aki csak magán betegekhez 
vagy szanatóriumba jár és nem tagja a kerületi 
pénztárnak. Azonban ezen alapunk azok részére 
is üdvös, akik a Kerületinek tagjai is. Kérdezhetnék 
miért? Azért mert, ha megbetegszenek a kórházi 
ápolási díjra vonják le a táppénzt és a beteg tag 
így pénzhez nem jut, megtakarított pénze nincs, 
pedig a betegnek sokszor vannak különleges 
kívánságai és szükségletei. Ha pedig pénz nincs, 
e kívánságok nem valósulhatnak meg. Ha az Ön
segélyző alapunk tagja, úgy betegség idején heten
ként a tagok arányszámához mérten kap egy je
lentékeny összeget, mellyel e különleges kívánsá
gokat ki lehet elégíteni. Ha pedig az Alap egy tagja 
elha', hozzátartozói részére utalja ki a temetkezési 
illetéket, ha nincsenek hozzátartozói úgy maga 
gondoskodik tisztességes eltemetéséről.

Mindkét intézménye szövetségünknek áldásos 
működést fejt ki tagjai javára és ezek szépen is 
fejlődnek, erősödnek egykor egy terebélyes 
fává növik ki magukat az egyéves csemeték és erős
ségei lesznek úgy a szövetségünknek, mint a szak
osztályainknak.

Oldalakat írhatnánk fele arról a munkákról, 
amelyekkel igaz keresztény és magyar becsületes
séggel szolgáltuk és szolgáljuk a jövőben is minden 
egészségügyi alkalmazott ügyét. Azért nyugodt 
lélekkel mondjuk, hogy nincs szüksége az egész
ségügyi alkalmazottaknak újabb alakulásra és külö
nösen olyanra nem. amely minden erkölcsi alapot 
nélkülöz.

Szövetségünk Vili. évi közgyűlését az Otthon 
helyiségében dr. Bénárd Ágoston elnök ur nyitotta 
meg. Üdvözölte a küldötteket és bizonyította, hogy 
a szövetség vezetőségének egy éves munkája nem 
volt meddő, sőt eredményeket ért el. Majd a ha
tározatképesség megállapítása után az ülést meg
nyitotta.

Következett volna a jegyzőkönyv felolvasása, 
de ezt Nagy Pál indítványára a közgyűlés nem
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kívánta felolvastatni. Hitelesítőknek Virág Juliska 
és Pellák Sámuel kéretett fel.

Szele József József az évi mérleget olvasta 
fel, melyet a közgyűlés egyhangúlag vett tudomásul.

Deák Mária titkárnő a taglétszámot^ a köz
vetítést és levelezést ismertette, majd Szieben József 
főtitkár a szövetség egyévi munkájáról számolt he. 
Majd az Otthon egyévi működéséről szolgált fel
világosítással.

Hallgató Gyula ellenőr jelentette, hogy a 
pénztári mérleget átvizsgálta azt rendben találta, 
kérte a vezetőség felmentésének megadását.

A főtitkári jelentéssel kapcsolatban Nagy Pál 
a fürdősök egyesületének elnöke egy fürdősnő 
vizsgáztatását tette szóvá, ami a betegápolók egye
sülete által történt, mely ügy azonban nem is a 
közgyűlés, hanem a szövetség választmánya elé 
tartozott volna és ami vitára adott okot. A vitá
ban részt vett Pellák Sámuel, Fazekas Mihály, 
Balázs Flóra, Szieben József, Deák Mária és az 
ülést vezető dr. Benárd Ágost elnök ur.

A vita után dr. Benárd Ágost elnök kéri a 
vezetőség felmentését, mit a közgyűlés egyhangúlag 
megadott és korelnöknek Nagy Pál választatott 
meg.

Nagy Pál átvette a korelnöki tisztet és azt meg 
is köszönte, majd kifejtette, hogy a közgyűlésnek 
joga van, ha a régi vezetőséggel meg van elégedve 
azt egyhangúlag újra megválasztani és ez esetben 
csak az elhalálozottak helyébe szükséges újakat 
választani. Indítványozta a régi vezetőség meg
tartását és kiegészítését.

A közgyűlés Nagy Pál indítványát elfogadta, 
melynek alapján a vezetőség következőképpen 
alakult meg ; Diszelnök: dl. Krizs Árpád, elnök 
dr. Benárd Ágost v. népj. min., alelnökök Balázs 
Flóra, Nagy Pál és Madari Sándor, főtitkár Szieben 
József, titkár Deák Mária, pénztáros Szele József, 
jegyző Válfy Ferenc. Választmányi tagok ifj. Virág 
Júlia, Somogyi Anna, Bell Vilma, Tatár Balázs, 
Méder Mária, Boray Józsefné, Gáspár Ágnes, Jaskó 
Ferenc, Tizedes János, Karvalifs Eleonóra, özv. 
Tóth Gyuláné, özv. Mátray Istvánné, Papdy An- 
talné, Perlaky Erzsébet, Görög Ferenc, Monory 
Erzsébet, Soós Gézáné, özv. Horváth Gyuláné, 
Galabics Jánosné, Zsálik Györgyné, Horogh István, 
Gila Ferenc, Fazekas Mihály, Kertész Károly, 
Harfner Alajos, Bugyáki Ferenc, Törő Ignác, 
Onódy János, Veszprémi László, Pellák Sámuel. 
Pótválasztmányi tagok Hercegh Antalné, Bakó 
Teréz, Podgorelec Katalin, Sándor Lídia, Varga 
Júlia, Sándor János, Esztergályos Erzsébet, Kovács 
Ferenc, Varga József, Moldován Miklós, Nagy 
Gergely, Schmiedt József, Jelinek Lajos, Hollay 
János. Éllenőrzőbizoítság Hallgató Gyula, Baracsi 
Mihály, Barinka Józsefné, Bartalis Erzsébet, Jajcai 
Mária.

A választás után Nagy Pál korelnök üdvözölte 
az újból megválasztott dr. Benárd Ágost elnököt 
és átadta az elnöki tisztet. Az elnök megköszönte 
a személyével szemben megnyilvánult bizalmat és 
megígérte, hogy mini a múltban, úgy a jövőben is 
minden törekvésével oda fog hatni, hogy az egész
ségügyi alkalmazottak ügyét előbbre vigye. Ezután 
kijelentette, hogy a szakosztályok közgyűlésein 
határozatilag kimondották, hogy a tagdijakat f. évi 
április 1-től egy pengőre emelték fel, vagyis 12.500 
papír koronára. Kérte, hogy a szövetség közgyűlése

a hozott határozatokat erősítse meg. A szövetség 
közgyűlése egyhangúlag a havi tagdíjnak egy 
pengőben való megállapítása mellett döntött.

A napirend letárgyalása után Tobler János a 
szakegyesületek központi főtitkára a központ üd
vözletét tolmácsolta, majd a trianoni Csonka-Ma- 
gyarország szomorú gazdasági helyzetét vázolta és 
hivatkozott beszédében arra, hogy az ország gaz
dasági helyzete csak akkor javulhat meg, ha a 
régi Nagy-Magyarország határait visszaállítjuk. 
Ezért küzd minden becsületes keresztény magyar 
ember. Lelkes beszédét nagy tetszéssel fogadta a 
közgyűlés.

Dr. Benárd Ágost elnök megköszönte a lel
kesítő beszédet, majd az ülést bezárta.

Wunderlkhné a masszlrozónő.
Hetek óta foglalkoznak a napi lapok Wun- 

derlich Péterné személyével, akiről az a hir terjedt 
el, hogy delejes erejével a beteg emberiséget gyó
gyítani tudja. Én aki a cikket Írom Wunderlich- 
nével nem kívánok, mint olyannal foglalkozni, aki 
a delejezése által tud a betegemberiség javára 
szolgálni. És pedig azért nem, mert személyesen 
erről meg nem győződtem és mert lelki kényszer 
erre nem indít.

Én Wunderlichnéról, mint masszirozónöről 
kívánok soraimban megemlékezni. Ezt annál inkább 
is megtehetem, mert módomban állt meggyőződni, 
hogy nevezett az anatómiából bármely orvos teljes 
megelégedésére, bátran állíthatom jelesen vizsgá
zott le. Alkalmam nyílott arról is meggyőződést sze
rezni, mily körülmények és milyen tudásmellettnyer- 
nek vizgyógykiképzésf sok százan és milyen könnyen 
kapják meg azt a papir darabot, melyet bizonyít
ványnak neveznek és melynek alapján mint képzett 
vizgyógykezelők vagy kezelőnők kerülnek ki az 
életbe és ennek alapján folytathatják prakszisukat. 
Sőt eseteket tudunk, amidőn egy hét vagy csak 
két-három nap alatt is megszereztek ilyen okmányt. 
Hogy mit tanidhatak e rövid idő alatt, azokra 
bízzuk, akik ezen rövid oktatásban részesítették.

Szaklapunk hasábjain nem egy esetben figyel
meztettük e szomorú és a közegészségügyre nagyon 
káros kihatással járó körülményre az illetékes ha
tóságokat és sürgettük a fürdősök és betegápolók 
képesítéshez kötését, ami egyedül és már régen 
lett volna hivatva ezen anomáliákat megszüntetni, 
azonban meghallgatásra nem találtunk. Hatóságaink 
rendszerint akkor ébrednek az igazságok tudatára 
— ahogy a közinondás is szól — amikor a ház a 
fejük felett ég.

Wunderlichné a ma még fenálló egészségügyi 
törvények — ha elavultak is — keretein belül 
eleget tett a kötelezettségnek. Elméletileg anatómiá
ból élettanból és a masszirózás tanából vizsgázott, 
amit ezidőszerint a főváros egyetlen vizgyógyinfé- 
zetében sem tanítanak, pedig ez fontos azok ré
szére, kik a beteg emberi testtel intenziven érint
keznek. A masszage gyakorlatát kifogástalan ügyes
séggel sajátította el, sőt örvendetes volna, ha az 
utóbbi időben vizsgázott fürdőseink és fürdősnőink 
is mind oly tudásról tennének bizonyságok, mint 
Wunderlichné. Nevezett még arra is kilett oktatva, 
mely részeit az emberi testnek nem szabad a tör
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vénytiltó rendelkezések alapján orvosi utasítás 
nélkül kezelni. Nem csak ki lett oktatva, hanem 
nyomtatott írásban is megkapta kezéhez, hogy 
intő jelként lebegjen mindenkor szemei előtt, ha 
talán a tiltórendelkezésről megfeledkeznék.

Nézetem szerint Wunderlichnénak csak az 
lehet a bűne, hogy a hiszékeny tömeg a delejes 
erejében bízik, azonban ez még nem lehet ok, 
hogy őt masszirozói minőségében hatósági üldöz
tetésben részesítsék.

A több mint egy évtized óta hangoztatott 
álláspontunk nyert újból beigazolást, hogy az el
avult negyvenéves egészségügyi törvényünket sür
gősen megkell reformálni és ebben a törvényben 
már benne kell, hogy legyen a fürdősök és ápoló
nők állami képesítésének szabályozása is. A mig a 
törvény jogerőre lép, a népjóléti minisztériumunk 
rendeleti utón szabályozhatja a kérdést.

Húsvéti ünnepek.
Az elmúlt hónapban ülték meg a húsvéti 

ünnepeket a keresztény egyházak. A húsvéti ünne
pekben minden keresztény, még ha egyébként nem 
is él valásos életet, magába száll és lelki felüdülést 
merif az által, hogy egyházának templomát meg
látogatván ott a Mindenható Úristenhez fohász
kodik.

A kereszténység e nagy ünnepeiről lapunk 
hasábjain minden évben megemlékezünk. Meg
emlékezünk pedig azon oknál fogva, mert a fürdő
munkásság egyrészének még csak az sem adatik 
meg, hogy e nagy ünnepeken, mint husvét, pün
kösd és karácsony ünnepének legalább az első 
napján e lelki szükségletének eleget tudjon tenni, 
mert egyes fürdőüzemek úgy az első, mint a má
sodik napon is nyitva tartják üzemüket. Pedig a 
fürdőmunkásság 95" »-a jó keresztény és magyar 
meggyőződésű egyénekből áll.

Szakegyesületünk évről-évre átiratban kereste 
meg azon fürdőüzemek igazgatóságait, amely üze
mekről értesült, hogy ilyenkor nyitva vannak, 
kérve, hogy a nagy ünnepek első napján tartsák 
zárva az üzemet, azonban e kérésünk meghallga
tásra nem talált. Pedig a fürdőmunkásság is jobb 
sorsra lenne érdemes, akiknek a szerény igényét 
a fürdőüzemek igazgatóságainak méltányolni kel
lene. A fürdőmunkásság egész éven át nap-nap 
után reggel 6 órától — sok helyen még korábban 
is — este 7—8 óráig vannak az üzemben elfoglalva. 
Vasárnap és ünnepnap is fent jelzett kora reggeli 
órától d. u. 2—5 óráig vannak üzemben foglal
koztatva. Méltán elvárhatnák, hogy az év három 
nagy ünnepének legalább is az első napját mond
hassák a magukénak.

Újabban arról értesülünk, hogy egyes fürdő
üzemek igazgatósága azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy a jövőben a hétköznapokra eső ünnepeken 
az üzemet egésznapon nyitva akarják tartani. Szak
egyesületünk a leghatározottabban tiltakozik a 
fürdőmunkásság nevében, hogy az amúgyis kevés 
szabadnapot élvező munkásságot még az élvezett 
szabadságidejétől is megfosszák. Nem akarjuk 
hinni, hogy a fürdőüzemek igazgatóságai komolyan 
foglalkoznának e kérdéssel.

Azonban ha mégis igy volna, úgy már előre 
is felhívjuk a népjóléti miniszter úr figyelmét e

antiszociális és már előre is kérjük, hogy a fürdő
munkásságot, mely a tőkével szemben a gyengébb 
fél, rendeleti utón védje meg.

A kereszfényszociálista fürdőmunkásság előre 
is tiltakozik az ellen, hogy attól a kevés szabad
idejétől is megfosszák, melyet ezideig békés csa
ládi otthonában szerettei körében tölthetett el. Re
méljük, hogy a fürdőüzemek igazgatói között nem 
egy család apa akad, aki mérlegelni tudja, mit 
jelent az, ha a családapa vagy anya elszakitíaíik a 
családtól. Hisszük azonban, hogy ez csak rossz 
álom, mely álom marad és nem válik valósággá.

Idény elölt.
A fürdős szakmában van egynéhány hónap, 

amelyeket idény hónapoknak nevezzünk. Ezen 
hónapok az évnek azon szakára esnek, melyek a 
legmelegebbek. Ezen hónapokban a fürdővendégek, 
akiknek anyagi helyzetük megengedi felkeresik azo
kat a fürdőhelyeket, amelyeket mi idényfürdőknek 
nevezünk. A világháború előtt amikor hazánk még 
Nagymagyarország volt számottevő gyógyidény 
fürdőnk volt, melyek a külföld előtt is elismertek 
voltak. Azt hisszük nem teszünk ma sem rossz 
szolgálatot, ha ezen fürdőkről a lapunkban egy 
kis statisztikát mutattunk ki, hogy milyen vendég 
forgalmuk volt 1913-ban. A hivatalos statisztika 
az alábbi számokban örökíti ezt meg:

A nevezetesebb őuögufürdöh veiidégíorüalma 
1913-ban
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A fürdőhely neve állandó ideiglenes

fürdővendégek száma ')
Alváca Hunyad vm 928 _ 928 455 3
Balatonaliga Veszprém vm 490 — 490 — —

„ almádi „
„ berény Somogy vm

1605 37 1642 350 26
1555 — 1323 2763 —

„ boglár „ 1082 33 1125 408 3
„ földvár 927 — 927 289 —
„ füred Zala vm 2084 33 2117 3863 120
„ kenese Veszprém vm 1755 — 1735 156 —
„ lelle Somogy vm 1527 10 1337 367 —
„ szemes 1542 1 1343 — —
„ világos Veszprém vm 410 30 440 100 20

Bártfa Sáros vm 2042 121 2163 532 32
Bázna Kisküküllő vm 678 24 702 30 —
Borszékfürdő Csik vm 505 3 508 154 13
Budapest:

Császárfürdő 1502 31 1333 404 12
Szt-Lukácsfürdő 968 163 1131 62 14
Szt-Margitfürdő 649 55 704 184 9

Buziásfürdő Temes vm 2724 63 2787 2966 98
Csíz Gömör vm 1250 5 1255 1615 —
Élőpatak Háromszék vm 578 74 452 829 602
Félixfürdő Bihar vm 4142 — 4142 4658 —
Fenyőháza Liptó vm 720 7 727 336 109
Fonyód Somogy vm 550 1 531 — —
Harkányfürdő Baranya vm 5201 5 3206 9570 —
Hársfáivá Bereg vm 520 18 538 59 —
Herkulesfürdő Krassó Sz vm 5601 803 4404 5747 855
Hévizftirdő Zala vm 5857 70 3927 333 —
Iglófüred Szepes vm 675 7 680 — —
Keszthely Zala vm 774 25 799 1013 18
Kolopfürdő Jász NKSz vm 579 — 579 295 —
Koryfnica Liptó vm 641 3 644 — —
Marosujvár Alsó Fehér vm 1167 1157 4040 • —

’) Állandó vendégek azok, akik légalább *gy hetet töl-
töttek az illető fürdőhelyen akik pedig annál kevesebb időt.
de legalább egy éjszakát, azok ideiglenes vendégek.

(Folyt, köv.)



4 Egészségügyi AlHalmözollöh Lapja 2923 m ájus

B E IE G Á P G IÖ K  K IK E L

PleghöíölZSIüZáS. a  Betegápolók Egyesületének igaz
gatósága Váffy Ferenc. pénztárosunknak meghatalmazást adott 
arra, hogy a fővárosi közkórházakban az egészségügyi alkal
mazottakat meglátogassa és tőlük tagdíjat átvehessen, esetleg 
uj tagokat a szövetség kebelébe felvehessen. A ki őt sze
mélyesen nem ismeri és kételye lenne az iránt, hogy nem a 
m: megbízottunk jelent meg nála, szólítsa fel igazolásra. Ez 
esetben csakis az egyesületünk ovális bélyegzőjével és Szieben 
József valamint Deák Mária aláírásával ellátott meghatalma
zás a hiteles. A bélyegző felirata a következő: Magyarországi 
Betegápolók és Ápolónők Orsz. Egyesülete. Budapest. Közé
pen két egymásba kulcsolt kéz. Más agitátoroktól óvakodjunk!

Éisesiíjish íagj<t!iiksí. Hogy f. év április hó 
14-óta mindkét betegápolási tanfolyamunkat a 
Társadalom tudományi muzeum tantermében tartjuk 
(VI. Eötvös ucca 3 — 1 2 ein.) A helyiséget tan
folyamaink céljába Szánta Meny hérf tanácsos állam
titkár helyettes úr engedte át, orvos elnökünk 
közbenjárására, amiért is neki hálás elismeréssel 
tartozunk.

i^cnez gazöaségs h e ly ze tű re . A nehéz gaz
dasági viszonyok kényszerítő hatása alapján szö
vetségünk a kerületi pénztár igazgatóságához me
morandumot nyújtott be, melyben kérte, hogy a 
hidegkufi-uti üdülő-telep ápolónőinek az illetmé
nyeit emeljék fel a fővárosi közkórházak ápoló- 
személyzet illetményei arányában. Egyben azt is 
kértük, hogy a rendelőszemélyzetének (ápolónők, 
fürdősök) illetményét, mely 900.000—1,200.000 ko
ronát meg nem haladja szintén rendezés alá vegyék. 
Bár a memorandum benyújtásánál nem nyertünk 
a rendezésre vonatkozólag biztatást, hisszük, hogy 
a pénztár igazgatósága szociális megértéssel fogja 
az egészségügyi alkalmazottak ezen ügyét el
intézni.

Az állama h lh ü h áh  egészségügyi személy
zetének illetménye rendezési ügyében is szemé
lyesen járt el szövetségünk főtitkárja, majd ké
sőbben egy memorandumban is benyújtottuk az 
illetmények rendezésére irányuló kérelmünket. Ki
látásba van helyezve, hogy az állami klinikák 
egészségügyi személyzetének illeíményrendezése is 
követni fogja a fővárosi közkórházakét.

A űem ányoft. Péter Veronka a befegápolók 
egyesületének főtitkárunk utján 100.000 és az Ott
honnak 100.000 koronát adományozott, valamint 
Balázs Flóra alelnöknő utján több könyvet is ado
mányozott a könyvtár részére. Gold Rózsi egy 
cserépkorsót adományozott. Zsemlyéi Ferencné több 
darab könyvtári könyvet köttetett be. Ezúton mon
dunk köszönetét az adományozóknak.

Tagtól jiláíraSfihOSOSí. Szövetségünknek sok olyan tagja 
van, aki tagdíjával hónapokkal hátralékban van. Felkérjük 
ezen hátralékos tagjainkat, hogy a tagdíj hátralékot mielőbb 
rendezzék, mert szövetségünk alapszabályai értelmében kény
telenek volnánk az illetőket á tagok sorából törölni. A tör
lés alapján régi tagsági előnyeit is elvesztene az illető ami a 
tag nem csekély hátrányára szolgál. Szövetségünk tagjait egy
ben kérjük, hogy azon kartársakat és karfásnőket, akik még 
ezideig nem léptek be a szövetség kötelékébe, szólítsák fel 
a belépésre. Világosítsák fel, hogy saját magának és az egye
temes egészségügyi alkalmazottak érdeke ellen vét, ha a szö
vetséget távolmaradásával gyöngíti. A szövetséget akkor is 
támogatnunk kell, ha állásban vagyunk, és ne csak akkor 
keressük meg, amikor arra szükségünk van, hanem akkor is, 
ha annak a tagok támogatására van szüksége. A szövetség 
olyan mint egy falat kenyér, mely nélkül az ember nem tud 
F elelős kiadó: Szieben  József.

megélni. Az embernek kenyérre van szüksége és a szövetség 
egyúttal az a szerv is, mely hivatva van a több kenyeret elő- 
álliíani. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha közös erővel tá
mogatjuk a szövetségünket, mely velünk erősödik, vagy nél
külünk elbukik. Ha a szövetség elbukik, elbukunk mi is. 
Beiratkozni lehet mindennap d. e. 9—12-ig, d. u. 3—7 óráig 
szövetségünk titkáránál VII. Dohány-u. 74. I. em. 16. szám.

Választm ányi ülés. a  Betegápolók Egyesülete f. évi 
április 27-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését. 
Az ülést Balázs Flóra alelnök nyitotta meg, üdvözölve a szo
katlanul nagy számban megjelent igazgatósági tagokat, kérve 
egyben, hogy a jövőben is minden egyes ülésen jelenjenek 
meg pontosan, mert igy lehet akkor hasznos és eredményes 
munkát végezni. Jajczai Mária a jegyzőkönyvet olvasta fel, 
melyet két igazgatósági tag hitelesített. Válfy Ferenc a pénz
tári állományról tett jelentést, mely tudomásul vétetett. Szie
ben József jelentést tett azon lépésekről, melyeket az illet
mények rendezése céljából tett. A jelentést az igazgatóság 
tudomásul vette. Ezután a beérkezett levelek tárgyalására 
tért át az igazgatóság. Pácz Anna ápolónőt az igazgatóság 
kérelmére az első osztályba tette át, Maríicska Mária ápoló
nőt kérelmére a Il-od osztályba tette át, Renfye Lászlóné ké
relmét az igazgatóság nem teljesíthette. Csatlós Albertné azon 
kérelmét, hogy régi jogainak biztosításával vegye vissza az 
egyesület, az igazgatóság nem teljesíthette. Szilágyi Mária 
kölcsön iránti kérelmének az alapszabályok értelmében az 
igazgatóság nem tehetett eleget. Vigh Ágostonná panaszát 
jogosnak tartotta az igazgatóság. Leopold Ágnest állításának bi
zonyítására szólítja fel. Egyéb ügyek letárgyalása után Deák 
Mária titkárnő az uj tagok névsorát olvasta fel, ennek tudo
másul vétele után az elnöknő az ülést bezárta.

... ........................................................ ........ „ ... .
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tlölÓSóZÓS. Mann István 76 éves fürdős testvérünk 

f. évi március 27-én hosszas szenvedés után meghalt. Az el
elhunyt 50 évig volt a Rác-fürdő alkalmazottja. Temetése f. 
évi március 31-én volt a Farkasréti temető halottas házából. 
A temetésen nagy számban vettek részt a kartársai. A szö
vetség nevében Szieben József főtitkár búcsúztatta el. Nyu
godjék békében.

&í£3glÍZáS. Szövetségünk fürdős szakosztálya, mint az 
elmúlt évben, úgy az idén is a tekéző (kuglizó) napokat min
den héten pénteken délután tartja meg a dr. Ávar-féle ven
déglő kerthelyiségében Budaőrsi-uí 5. szám alatt. Akik a kug
lizást kedvelik, látogassanak el a fent jelzett helyre.

V á la s z tm á n y i  ü lé s .  a  Fürdősök Egyesülete f. évi 
április 22-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését. 
Nagy Pál elnök üdvözölte a megjelent választmányi tagokat 
megállapítva a határozatképességet az ülést megny írottá. 
Fazekas Mihály titkár felolvasta a múlt havi ülésnek jegyző
könyvét, mely ellen észrevétel nem tétetett. Hitelesíttetett. 
G//ű Ferenc a pénztári állományról számolt be. A választmány 
egyhangúlag tudomásul vette. Szieben József főtitkár a keze
lési dijak ügyét tette szóvá, amennyiben még vannak egyes 
magánfürdők, melyekben a kezelési dijak nem állanak arány
ban a fővárosi fürdőkével. Több választmányi tag hozzászó
lása után a választmány határozatilag kimondotta, hogy a 
titkárság átiratban keresse meg azon fürdők igazgatóságait, 
ahol még alacsonyabb a kezelési dij, mint a fővárosi fürdők
ben és kérje annak felemelését. Több egyesületi ügyet tár
gyalt még le a választmány, majd Fazekas Mihály titkár indít
ványára kimondotta a választmány, hogv a minden évben 
szokásos arató ünnepélyt ezidén is megrendezi. Több tárgy 
nem lévén elnök az ülést bezárta.

Lagja in fr ílgucjmébe! Kérjük mindazon t. Tagjain
kat, ahol lakás vagy állást változtatnak, azt a Szövetség tit
kárságánál szóval vagy Írásban jelentsék be, mert ennek el
mulasztása miatt szaklapunk postai szétküldésénél akadályok 
merülnek fel. Szaklapunk szervezeti életünkben fontos szere
pet tölt be, melynek olvasása mindannyiunknak elengedhetet
len szükségletet jelent. Ne mulassza el uj lakcímét senki be
jelenteni. Aki ennek ellenére nem kapja meg a szaklapot rek- 
lamája meg.

Úszómester! tönloltiam . A Fürdősök Szakegyesü- 
lete a főváros egyik forrásvíz uszodájában, uszómesteri tan
folyamot rendez. A tanfolyamot az egyesület vezetősége azon 
indoknál fogva rendezted, mert több uj uszoda és strand
fürdő nyílik meg évenként és a szakegyesület nem tud kellő 
számú szakképzett úszómestert nyújtani. Jelentkezni lehet a 
szövetség titkárságánál VII. Dohány-utca 7T I. em. 16.

Nyom atott Germ Károly könyvnyomdájában Budapest, X., Á llom ás-utca 16.


