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Szaklapunk legközelebbi száma — a nyári szünet 
után — iolyó évi október bő elsején jelenik meg. 

Detegópolólí és ápolónőit vizsgálót®.
F. évi junius hó 30-án d. u. valóságos virág

erdővé varázsolta az idén befejezésre került két 
befegápolási tanfolyamunk hallgatósága a Társa
dalmi Muzeum (VI., Eötvös-ufca 3.) első emeleti 
nagyobbik tantermét, de minden virágnál lelkesi- 
tőbb látvány volt a vizsgázni készülő 81 jelöltünk 
hófehér vászon köténybe — hajvédőkendőbe — 
és fehér kabátba öltözött női és férfi serege.

A nagyjelentőségű esemény ünnepies jellegét 
nagyban emelte az elnökségünk meghívása folytán 
a nmélt. népjóléti és munkaügyi minister ur meg
bízásából és Györy Tibor dr. helyettes államtitkár 
úr Öméltóságának felkérésére megjelent két mi- 
nisferi osztálytanácsos úr névszerinf Grosch Károly 
dr. és Pollermann A rthur ár. urak, akik Szántó 
Menyhért nyug. h. államtitkár úr Öméltóságával: 
a Társadalmi Muzeum vendéglátó lelkes igazgató
jával és a két tanfolyam-vezetővel együtt 3 órakor 
pontosan elfoglalták helyeiket. Szántó Menyhért 
úr Öméltósága a neki felajánlott elnöki széket igen 
szives lelkes megnyitó beszéddel elfoglalván kez
detét vette a vizsgálat.

Első sorban Rajnai Béla dr. a tanfolyamaink 
vezetőjének hallgatói kerültek hármasával a szi
gorú bíráló szék elé, összesen 27-en, ezek na
gyobbrészt újonnan jelentkezett tanítványaink, akik 
a tanfolyam egész 10 hónapnyi ideje alatt külön
böző szfővárosi kórházak osztályain voltak mint 
segédápolónők gyakorlatra beosztva. Eentnevezeíí 
urak közül többen és többször éltek a kérdés
feltevésének jogával, az adott szabatos helyes fe
leletek igazolták a jelöltek kitűnő készültségét.

Ezután Schöller Károly ár. orsz. egyesüle
tünk tb. elnökének növendékei kerültek vizsgá
latra számszerűit 54-en, köztük öt férfi-ápoló, akik 
mindnyájan, már régebben — egyikük másikuk 
tiz-tizenöt évnél is hosszabb ideje — alkalmazott 
intézeti betegápoló és ápolónő és csupán a saját 
önérzetéből és szorgalmából, részben pedig a ta
valyi szigorú felhívásunk folytán jelentkeztek tan
folyamunk hallgatására. 10 hónapig tartó nagy fá
radozásuk, szorgalmuk és buzgóságuk nem veszett 
kárba, feleleteik szintén kivétel nélkül kielégitőek 
voltak, úgyhogy a bizottság velük együtt az összes

levizsgázott 81 jelöltnek képesítő oklevél kiadlia- 
tását javasolta.

Midőn e szép eredményről a felavatott uj 
betegápolóink és ápolónőink dicséretére, a többi 
még nem vizsgázott tagtársunk és jövendőbeli hall
gatóink buzdítására íme örömmel beszámolunk, 
országos egyesületünk vezetősége nevében is 
őszintén kívánjuk, hogy a tanultaknak úgy ők ma
guk mint ápolandó betegeik is minél n a g y o b b  
hasznát lássák, ne mulasszák el a tanultaknak 
időnkinf való átismétlésével tudásukat elmélyíteni, 
fejleszteni, a hiányokat pótolni — amire tanfolya
mainkon mindig szívesen alkalmat adunk — és 
ezzel is tanítóik önzetlen becsületes fáradozását 
kitűnő működésükkel jutalmazni.

Nem mulaszthatjuk el egyesületünk vezető
sége nevében hálás köszönetünknek kifejezést adni 
úgy a népjóléti m. kir. Minister Úr fentnevezett 
két kiváló képviselőjének, akik fáradhatatlan lelkes 
tanúi voltak a közegészségügy érdekében immár 
hosszú éveken át évről-évre megismételt munkánk 
ez évi szép eredményének, — kérvén őket legye
nek kegyes szószólói és pártfogói igaz ügyünk
nek továbbra is, valamint Szántó Menyhért ny. 
h. államtitkár úr Öméltóságának, aki a tanfolyam 
céljaira a bölcs vezetése alatt álló Társadalmi 
Muzeum helyiségeit oly szives készséggel és az 
igaz ügy iránti meleg rokonérzéssel és lelkes meg
értéssel átengedni kegyes volt.

** *
A fenti beszámolónkkal kapcsolatban falán 

nem lesz felesleges, ha idézzük lapunk idei újévi 
számában közölt felhívásunkat a betegek konyhá
jának ellátását illető tanfolyamokra vonatkozóan.

Szükségesnek látom ismételten is felhívni 
úgy a már betegápolónői oklevéllel biró régi tag
társaink valamint az iskolánkból oly szép sikerrel 
távozó immár okleveles tanítványaink figyelmét 
Soós Aladár dr. tud. egyetemi m. tanár úr szives 
ajánlatára, amennyiben ő az egyesületünk rendes 
működő tagjaiból alakítandó csoportoknak (elő
nyös és jutányos feltételek mellett) alkalmat ad a 
bpesti egyetem III. sz. belklinikáján (Vili., Ludo-
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viceum-u. 2.) rendelkezésére álló diaefás konyhán 
a betegek ok- és célszerű élelmezéséről szóló tan
folyamain e rendkívül fontos segéd-tudományág 
alapos megtanulására. Akik ismerik ezen orvosi 
szempontból eléggé meg nem becsülhető modern 
törekvések horderejét: a közel 35-féle befeg-diae- 
tában a beteg egyéni Ízlése szerint készítendő és 
nyújtandó ételek elkészítésének fontosságát, azok 
csak hálás elismeréssel adózhatnak e szakma ki
váló képviselőjének és előadójának.

Akik felhívásunkat megfogadják, azokat biz
tosíthatom, hogy fáradozásuk megéri azt az elvi
selhető anyagi áldozatot is, amibe a közel 6 hétig 
tartó tanfolyam hallgatása kerül, mert számukra 
immár egy előreláthatóan igen keresett és jól jö 
vedelmező foglalkozási ág nyílt meg: a diaetás- 
directrice vagy magyarán: o betegek szakácsnő
jének pályája. Jelentkezés: egyesületünk irodájá
ban, VII., Dohány-utca 74. I. 16. sz. a.)

x-
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Lesznek egyesek, akik azt fogják cikkünk 
nyomán kérdezni, hogy ki volt Hainiss Géza dr. 
és miért foglalkozunk szaklapunkban elhalálozása 
után. Lesznek olyanok is, akik azt fogják mondani, 
vagy úgy gondolkoznak, hogy az elhunyt igazga
tója lévén a főváros egyik közkórházának így hát 
a szaklapunknak, mely az egészségügyi alkalma
zottak hivatalos lapja, nem is kellett volna falán 
az elhalálozásáról megemlékezni.

Mi azonban saját szempontunkból szaklapunk
ban helyet adunk azoknak, akik bármely vonat
kozásban szövetségünkkel a legkisebb összekötte
tésben állottak. Hainiss Géza dr. igazgató-főorvos 
pedig abban az időben, amikor még a Szf. István 
kórházat vezette szaklapunkat megtisztelte azzal, 
hogy cikket bocsájfoff rendelkezésünkre. Cikke 
értékes és tanulságos volt részünkre, azonban ér
tékes volt mindazok részére is, akik a befegápo- 
lási pályát hivatásszerűen választották maguknak 
és nem csak átmeneti pályának tekintik.

Igazgató volt O, aki azonban a tisztségének 
hatalmával nem élt vissza. Mint igazgató, felelő
ségének tudatában volt és mint ilyen szigorú, 
azonban emberszerető, Ítéleteiben következetes és 
igazságos volt. Különösen érezte ezt az ápolónői 
kar, mert ha néha hibát követet el és hibáját el
ismerte, az ápolónőnek bocsánat kérése után — 
afyailag megbocsájtoíf.

Ezen igazság szeretetéérf az ápolónői kar, 
mely a betegápolást hivatásának tekinti, szeretet
tel és tisztelettel adózott igazgatójának. A Szent 
István kórház ápolónői sohasem fogják elfelejteni 
a kórház éléről betegen távozó igazgató szavait, 
amidőn könnyes szemekkel mondotta, hogy „én 
távozok, azonban mi lesz veletek, rossz napokat 
fogtok ti megélni".

Jó érzéke nem csalfa meg. Még el sem hunyt, 
előérzete és kijelentésének sötét felhői borítják el 
a sokat szenvedett ápolónők szemei előtt a jövőt. 
Rövid néhány hét alatt a Szt. István kórház belső 
életében nagy változások mentek keresztül, mint 
azt már a múlt lapunkban megírtuk.

Fájó érzéssel gondolnak vissza a Szt. István 
kórház ápolónői, mert egy igazságos és atyai lelket 
veszítettek el benne, és hogy e nemes cselekedetei
ben követni fogja-e az utódja, — alig merjük 
hinni.

Temetése f. évi junius hó 25-én volt a rákosi 
temetőből, amelyen a Szf. István kórház ápolónői

nagyszámban vettek részt. A ravatalra hálájuk 
és kegyeletük zálogául koszorút helyeztek el. 
imáinkban kérjük a jó Istent, hogy adjon néki 
örök nyugodalmat és legyen n:ki könnyű a föld, 
mely porait eltakarja.

Szomorú statiszta.
Duda pest egy-egy lakosa évenként átlag kétszer 

iiirdik a statisztika szerint.
Elszomorító, azonban megfelel a valóságnak, 

hogy az emberek a legdrágább kincsükre, az egész
ségre fordítják a legkevesebb gondot. Látjuk azt, 
hogy tellik mozira, színházra, vendéglőre, kávé
házra és minden egyébre ami szemnek és gyomor
nak kedves, csak éppen a testápolására tellik a 
legkevesebb, amit egyenlőnek mondhatunk a sem
mivel.

Pedig erről kellene legelső sorban és min
denek fellett gondoskodni. Mert hiába elégítjük 
ki a szemet, a gyomrot ínyencségekkel, a test 
ápolása, az egészség biztosítása a legelső kellék.

Az egészség biztosításának első és legfőbb 
kelléke pedig a tisztaság, melyet csak úgy érhe
tünk el, ha minél gyakrabban fürdünk. A fürdés 
után következnek azután azok a többi kellékek, 
amelyek az egészség biztosítását vannak hivatva 
szolgálni.

A főváros statisztikai hivatala érdekes adato
kat tett most közzé Budapest közegészségügyéről, 
még pedig elsősorban a nyilvános fürdők forgal
máról. Az adatok szerint az idei esztendő első 
negyedében 626.19a ember vette igénybe a fővá
ros fürdőit, mig a mait esztendő hasonló idősza
kában csak 617.0Ő6.

Feltételezve már most, hogy az év hátralévő 
időszakában ugyanilyen arányú lesz a budapesti 
fürdők látogatottsága, akkor igen érdekes követ
keztetéseket lehet vonni a statisztikai hivatal ada
taiból. Hogyha negyedév alatt 625.000 ember láto
gatja a főváros közfürdőit, beleszámítva az uszó- 
csarnokokaf és a népfürdőket is, akkor egy esz
tendő alatt körülbelül 2 és fél millió ember keresi 
fel a budapesti fürdőket. Minthogy Nagybudapest- 
nek, vagyis a fővárosnak és közvetlen körzetének 
egy és egynegyed millió lakosa van, akkor ezen 
az alapon Budapest egy-egy lakosára évente két 
fürdés esik.

Legtöbben látogatták a városligeti Széchenyi- 
fürdőt, még pedig a 625.000 fürdőző közül 182.000. 
A Gellért-fürdőnek 95.000, a Rudas-fürdőnek pe
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dig 86.000 látogatója volt a fővárosi fürdők sorá
ban. A magánfürdők között a legtöbben a Lukács- 
fürdőt keresték fel 90.000, utána jön a Császár- 
fürdő 80.000 és a Rác-fürdő 68.000 látogatóval. 
A margitszigeti fürdőt az évnek ebben a szaká
ban nem egész 5()t)0 ember látogatta.

A népfürdőket 20.000 férfi és 21.000 nő ke
reste fel, inig a legnagyobb forgalom a gőzfürdők
ben volt. Itt azonban több a férfilátogató, mint a 
női. 50.000 férfi és 45.000 nő kereste 'fel Budapest 
hat gőzfürdőjét.

A kádfürdőknek több mint 44.000 látogatója 
volt mig az uszócsarnokokban aránylag nagyon 
kicsiny volt a forgalom a többi fürdőhöz képest. 
Csak 5926 nő és 4210 férfi kereste fel az úszó- 
csarnokokat.

Érdekes a kórházak ambuláns rendeléséről 
készített statisztika is. Eszerint a Pofik! i ni kában az 
év elejétől több mint 40.000 rendelés volt bejáró 
betegek számára, mig a Charitében már a 42.000 
is meghaladja a bejáró betegek részére adott 
rendelések száma.

A munkásbiztositó pénztárnál még sokkal 
nagyobb volt a forgalom és itt az év elejétől már 
262.200 alkalommal /'ették igénybe az orvosi ren
delést a pénztár tagjai.

Betegség ellen való biztosítás.
Ez nem olyan egyszerű kérdés, mint amilyen 

könnyen azt ki lehel mondani. Nem is azokról 
van szó, akik állandó állást nyernek valamelyik 
közkórházban, állami klinikán vagy egyéb egész
ségügyi intézetekben. Hanem azokról, akikről a 
törvény elfelejtkezett volna agy intézkedni, hogy 
bármily körülmények között, mint dolgozó em
berek szintén szintén számításba jöhessenek és 
mint emberek betegség esetére biztosíthatók le
hessenek.

Az egészségügyi pályán sok százan vannak 
olyanok, kik a munkásbiztositás törvényes kere
tein kívül esnek. Különösen áll ez a külön (pri
vát) ápolónőkre, akik speciális viszonyaiknál 
fogva esnek ki a munkásbiztositás kereteiből. 
Pedig állami és társadalmi szempontból végez
nek olyan fontos szolgálatot, min! bármely más 
szakma munkásai.

Szövetségünk vezetősége e kérdés hasznos 
megoldásával már évekkel ezelőtt foglalkozott. 
Ma e kérdésnek megoldását még inkább az tette 
fontossá, hogy nem csak mi érezzük fontosságát 
e kérdésnek, hanem a Magyar Magángyógyiuté- 
zetelc Szövetsége is. Ezt bizonyítja azon átirat, 
amelyet a nevezet Szövetség hozzánk, a Magyar- 
országi Betegápolók- és Ápolónők Országos Egye
sületéhez megküldött és amelyben vezetőségünket 
felhívta tárgyalásra e kérdés mielőbbi megoldása 
céljából.

Örömmel üdvözöltük a Magyar Mayányyóyy- 
intézetck Szövetségének ezirányu átiratát, mert 
ez újból megerősit bennünket azon álláspontunk
ban, hogy a. vezetőség helyes irányban tevékeny
kedik. Az átirat vétele óta egyesületünk vezető

sége több Ízben folytatott már a fenti Szövetség 
megbízottjával e kérdésben tárgyalásokat és bár 
a kérdés megoldásával az egyesületünknek na
gyobb anyagi áldozatott is kell hozni, szívesen 
hozza azt meg, mert ezt kívánja a tagjaink érdeke.

A tárgyalások a legjobb keretek között foly
tak le és remény van arra, hogy amire e sorok 
a tagjaink elé kerülnek, az ügy közös megegye
zéssel megoldást nyert és egyesületünk szanató
riumba bejáró külön (privát) ápolónői egyesüle
tünkön keresztül a munkás biztosítás törvényé
nek szemelött tartásával, biztosítottak lesznek.

Mint a hogyan az egyesületünk örömmel 
fáradozik az ügy mielőbbi megvalósításán ép oly 
örömmel kell, hogy üdvözölje ez ügynek sikeres 
megvalósulását minden külön (privát) ápolónő is.

Mozgalmaink.
Lapunk múlt számában megírtuk, hogy a Szí. 

István kórházba nagyobb számú rendiápolónőt fog 
a főváros tanácsa f. évi julius havában elhelyezni 
szolgálattételre. E hir a kórház ápolónői karában 
nagyfokú és bizonyára indokolt idegességet váltott 
ki, mert a világi ápolónők, akik között nem egy 
olyan van, aki már hosszú évek óta teljesített ott 
közmegelégedésre szolgálatot — az emeletről a 
pincébe lakoltaffak és az egész emeletet a rendi
ápolónők részére rendezik be a legnagyobb kénye
lemmel.

A hir vétele után szövetségünk vezetősége 
személyesen is meggyőződött ennek igaz voltáról 
és az alkalmazottak érdekében dr. Benárd Ágoston 
v. népj. miniszter, valamint Buday Dezső nemzgy. 
képviselő és Szívben József szövetségünk főtitkára 
az ügyben eljárt dr. Édes E/nZ/'e tanácsnoknál, aki 
előtt szövetségünk álláspontját fejtettük ki.

A tanácsnok a következő nyilatkozatot tette: 
„A rendiápolónők alkalmazása ellenére a szövet
ség kérésére a világi ápolónők közül ezen alka
lommal senkii el nem bocsájtunk. Hogy ápoló
nőket egészségtelen pincébe lakoltatíak, arról tu
domásom nem volt, azonban ha ez megtörtént, 
úgy intézkedünk, hogy mielőbb megfelelő lakáshoz 
jussanak. A beosztásuk különálló lesz a rendi
ápolónőktől éppen úgy mint eddig."

A szövetségünk a nyert Ígéretet megnyugvás
sal vette tudomásul, amennyiben az a fentieknek 
megfelelően inféztefik el. Azonban ha az Ígéret 
csak mint ígéret marad meg a számunkra és annak 
megfelelő intézkedést nem vonna maga után — mert 
eddig még az ápolónők mindég a pincében vannak 
és értesülésünk szerint azok ruháit és cipőit 
már most is a penész pusztítja, az egészségre 
káros voltát a lakóhelyüknek már nem is kívánjuk 
megemliteni — úgy arra kényszerülnének, hogy 
önként mondják fel szolgálatukat.

A szövetségünk továbbra is figyelemmel ki
séri a fejleményeket és bízik abban, hogy amit a 
tanács megígért, hamarosan el is fogja intézni.

Szövetségünk az elmúlt hónapban az illet
mények rendezése céljából Kecskeméten a polgár
mesteri hivatalt kereste meg, Sárváron a kórház 
igazgatóját, valamint Mohácson is a kórház igaz
gatóját kereste meg. Az illetmények rendezésére 
vonatkozólag megnyugtató Ígéretet kaptunk.
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Araid ünnepély.
Több hetes esőzés után az eget boritó sötét 

felhők szétoszlottak és f. évi julius 4-én reggel a 
főváros utcáira nevetve, és perzselően tüzelt le a 
nap. E napon rendezte meg az évenként szokásos 
arató ünnepélyét a Fürdősök Szakegyesülete. A 
jó Isten mintha e napon kárpótolni akarta volna 
a sok izgalmat, amellyel egy ilyen szabadban ren
dezendő ünnepély jár.

Már a kora délutáni órákban az örömtől és 
a nagy melegtől kipirult arcú magyar ruhás leá
nyok és legények sokasága gyülekezett a Hadnagy 
utcában levő Avar-féle vendéglő kerthelyiségében, 
ahonnan zene kíséret mellett párosán vonultak 
fel fél 5 órakor a Szirtes út 11. szám alatti Taxler- 
féle „Tündérlak" vendéglő kerthelyiségébe, az 
ünnepély színhelyére. Szép számú közönség rész
vételével zajlott le az ünnepély, mely sok bohó
sággal és társas játékkal tette kellemessé a ven
dégek ott tartózkodását.

Az ünnepély fényét emélték megjelenésükkel 
vitéz Nagy Pál tábornok úr, Bánlaky Géza vezér- 
igazgató úr és neje, Sáry Lajos főpénztáros, Heine 
Károly főkönyvelő, Berger Jván főorvos és Kass 
dr. orvos urak.

Az idei koszorút Bánlaky Gézáné úrnő nyerte el.
Az ünnepély anyagi sikerét a következő fe- 

1 ülfízefésekkel voltak kegyesek gyarapítani: Bán
laky Géza 150, Vágó Ilés János dr., Miiller Imre 
Ödön dr., Farkas Márton dr., Bell Vilma, Vitko- 
vits János, Bakk Jánosné, Cseh Károly 100, Pellák 
Sámuel 85, Notter Gézáné, N. N. 60, Kövecses 
György, Márkus, Veszprémi László, Makky István, 
Jelinek Lajos, Klein Alfréd, Szalay Dénesné, Mar- 
koviís Ede, Bauer Károly, Moldován Miklós, Csá
szárfürdő igazgatósága 50, Dvorák L, Kovácsics 
35, Stark M., Gzétényi, Dénes, Preisznecker Ilona, 
dr. Heinrich Kálmán, Szalády Géza 30, Pintér 
József, Fischli, Léhnárt Ludmilla, Hene Dezső 25, 
Dénes Iluska, Molnár István, Paradics Ferenc, 
Sindler N. 20, Balázs Flóra, Berger dr. Törő Ig
nác, Nagy Pál, Pode Miklós dr., Jakabné 15, Tolna 
Géza 5 ezer koronával. A felülfizetőknek ezúton 
is hálás köszönetét mond a rendezőség.

Olcsó ruhanemű bevásárlás.
Felhívjuk szövetségünk igen tisztelt tagjainak 

figyelmét arra — ha esetleg ruhanemű szükségle
teiket pótolni akarják — hogy azt a szövetségünk 
utján szerezzék be. Hogy t. Tagjaink elsőrendű 
minőségű anyagot kaphassanak és a napi áraknál 
olcsóbban juthassanak a szükséges ruhaneműhöz, 
a szövetségünk vezetősége tagjaink érdekében meg
állapodást ‘létesített a BillOSS RuháZüU AlUHüí 
Vili., Baross-u. 1. sz. alatti céggel, hogy szövetsé
günk által igazolt tagjaink részére hal havi vagy 
?/ heti részletre a napi kirakati áron nyújt hitel
vásárlást. Készpénz vásárlásnál a napi kirati árból 
1 0 'h engedményben részesül m in d e n  v á s á r l ó  
tagunk.

E cég most nyílt meg és nem tévesztendő 
össze más régebbi részlefüzletíel. A kedvezmények

tagjaink részére csakis utalvány ellenében vannak 
biztosítva. Akik tehát kedvezményesen kívánnak  
ruházati cikkel beszerezni, azok elsősorban is 
utalványt szerezzenek be. Utalványok beszerez
hetők a kórházakban a föápolónöknél, fürdőkben 
a fiirdömestemél valamint Hallgató Gyula test
vérünknél és a szövetség irodájában VII., Dohány
utca 74. sz. alatt.

A cégnél kaphatók úgy férfi mint női divat
cikkek, szövet, selyem, crépe de chine. Férfi és 
női fehérnemüek, vászon, chifon, kanavász, zefir, 
mosókelmék, valamint kötött és szövött áruk. Kí
vánatra úgy férfi mint női ruhákat kiválasztott 
mintából a cég maga is mérték után elkészítteti.

Hogy a kiszolgálást a cikkünkben körülírt 
feltételek mellett végrehajtják azt minden esetben 
Hallgató Gyula testvérünk ellenőrzi.

A cég minden reggel 8 órától este 6 óráig, 
szombaton reggel 8 órától este 7 óráig nyitva van.

Hogy vezetőségünknek a fenti céggel kötött 
megállapodása reális alapokon nyugszik, az alábbi 
sorok, amelyeket szerkesztőségünknek beküldőitek, 
igazolhatják.

Az egyik levél a következőket tartalmazza: 
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Alulírottak tisztelettel felkérjük a t. Szerkesz

tőséget aziránt, hogy szíveskedjék a tagjainkkal a lap 
útján közölni azt, hogy mi már júliusban az egyesület 
utalványaival vásároltunk a Baross Ruházati Áruház
ban, és mindenféle tekintetben a legjobban meg va
gyunk elégedve, úgy az olcsósága mint a minősége és 
a finom és előzékeny kiszolgálása iránt, miért is min
den testvérünknek, kartárs és karfársnőnknek a leg
nagyobb bizalommal ajánljuk a céget.

Budapest, 1926. julius 20.
özv Tóin Gvuláné, Gianotti Mária, Harvalits Eleonóra és 

líahuh Hálmúnné s. k.

A másik levél a következőket tartalmazza:
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Lapunk júliusi számában hirdetett „Baross Ru

házati Áruház“-af mint igen olcsó és kedvezményes 
bevásárlási forrást már többen — utalvány alapján — 
igénybe vettük.

A legteljesebb mértékben megvoltunk elégedve 
úgy az árakkal mint az áruk minőségével és minden 
testvérünknek a legmelegebben ajánlhatjuk a céget 
mint olyant, melyhez a legteljesebb bizalommal for
dulhatnak.

Budapest, 1926. julius 22-én.
Teljes tiszteletiéi

Teszarlk Gizella lOiiövér.

Ezen sorok vétele után szövetségünk veze
tősége még nyugodtabb lélekkel ajánlja a szövet
ség tagjainak a fenti céget mindaddig, a mig azt 
látja, hogy a cég valóban lelkiismeretes kiszolgá
lásban részesíti őket és a tisztességes üzleti hatá
rokat át nem lépi.

Szerzed jogainkat ne vessük el könnyel
műen magunktól, feliát pontosan llzes- 
> sük tagül jalnkat Ifi ♦
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♦  KiIS/SKllOYI ROVATUNK. ♦

Egészségügyi ismeretek népzserüsífése.
A népjóléti minisztérium Egészségügyi Reformiro
dájának sajtóbizottsága a napisajtó munkásai ré
szére rendszeresített információs ülése keretében 
f. é. junius hó 23-án népes értekezletet tartott, me
lyen a bizottság orvostagjain kívül majdnem vala
mennyi fővárosi napilap hivatalos képviselője is 
megjelent. Az ülést Scholfz Kornél dr. államtitkár 
nyitotta meg, aki röviden üdvözölte a megjelente
ket és összefoglalta a bizottság eddigi munkájának 
eredményeit. Ezután Gerlóczy Zsigmond dr. egye
temi tanár a bizottság elnöke vázolta magvas elő
adásában azokat a veszélyeket, melyek az egyes 
ember tulajdonsága folytán az egész társadalmat 
fenyegetik, különösen a fertőző betegségek terjesz
tésével. Előadás során számos gyakorlati lehetősé
get tárt a sajtó jelenlevő képviselői elé, hogy mi
ként szolgálhatják az egészségügyi kérdések szak
szerű megvitatásával a helyes ismeretterjesztés 
céljait. A sajtóbizottság munkájának támogatására 
hívta fel a sajtót és annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a helyes és megértő együtt
működés nagy eredményekkel fog járni. Scholtz 
államtitkár némely részletes felvilágosításai után a 
napisajtó és a szaklapok jelenlevő képviselői kö
zül Bállá Mihály, Tóth Ernő d r., Migray József, 
Emődi Aladár dr., Lándor Tivadar és Mandler 
Ottó dr, szólaltak fel, kidomborítva a sajtó szem
pontjait az egészségügyi ismeretterjesztés kapcsán. 
Ezután Végh János dr. székesfővárosi tiszti főor
vos vázolta az eredményes közegészségügyi okta
tásnak ma még fennálló némely akadályait és hang
súlyozta a sajtó nagy propagafiv fontosságát. Állás
pontja szerint azonban a gyógyító orvostudomány 
kérdéseit a napisajtóban nem volt szabad pertrak- 
fálni, ép igy káros a kuruzsló munkájával is fog
lalkozni a sajtónak. Scholtz államtitkár összefoglal
va az értekezlet anyagát hangsúlyozza az egész
ségügyi közvélemény kialakulásának fontos voltát 
és ebben a sajtónak elsőrendű szerepet kíván jut
tatni. Kijelenté, hogy az elhangzottak alapján a 
Reformiroda sajtószolgálatát a gyakorlatban a napi
sajtónak figyelembevételével fogja átszervezni a 
bizottság. Ezzel az ülés véget ért.

A iilm propaganda az embervédeimí k i
állításon. Az Egészségügyi Reformiróda propa
ganda központja az embervédelmi kiállítás terüle
tén tudományos mozgószinházat állított fel a sza
badban, ahol esténkint a közönségnek ingyen mu
tatnak be egészségügyi tárgyú filmeket. A vegyes 
programm keretében 25—30 perces időtartamban 
egészségügyi ismereteket terjesztő mozgóképek 
kerülnek lejátszásra. A filmek legnagyobbrészt itt 
készült és magyartárgyu darabok, de vannak ide- 
gentárgyuak is, a műsor többi részét elsősorban 
hazai gyógyintézetek, egészségügyi vonatkozású 
vállalatok, gyárak, stb. ismertető filmjei teszik ki. 
Ezeknél azonban a propaganda központ gondosan 
ügyel arra, hogy komoly tudományos színvona
lon tartassanak. A műsor nagyrészét azután szó
rakoztatás céljából bemutatott filmek alkotják, és 
pedig egészen változatos tárgyakról (burleszkek stb)

A Stefánia Szövetség vidéki m unkája . E
hó első napjaiban nyílt meg Karcagon az Orszá
gos Stefánia Szövetség anya- és csecsemővédelmi 
rendelőintézete. Az intézet nagyérfékii felszerelé
sét a város igen nagy megértéssel a volt Nagykun 
Muzeum helyiségeiben helyezte el, ahol már meg 
is indult az anya- és csecsemővédelmi rendelés. 
Az intézet felállítása körül a város társadalma, 
élén Horváth Ferencnével, sokat buzgólkodoft.

Szovjetorosz ország öngyilkossági sta
tisztikája. Az egészségügyi népbiztosság szerint 
az öngyilkosságok száma állandóan csökken, mert 
mig a háború előtt évente egymillió lakosra 40 
halállal végződő öngyilkosság esett, addig ez a 
szám ma 28-ra szállott le. Minálunk a legutóbbi 
hivatalos közlemények szerint egymillió emberre 
a multévben 294 öngyilkos esett. Az óriási különb
ségben mindenesetre szerepe van annak is, hogy 
az orosz statisztika valószínűleg nem egészen meg
bízható, de kétségtelen, hogy az intelligencia rész
vételének csökkenése a fő ok. Ugyanis az orosz 
öngyilkosok konfigensének alig 5 százalékát teszi 
ki évente a főiskolai végzettséggel birók száma, 
jóllehet köztudomású, hogy a műveltséggel majd
nem egyenes arányban nő az öngyilkosságra való 
hajlam is. Egyik külföldön élő orosz szociológus 
megállapítása szerint azonban ma Oroszországban 
a müveit ember nem szorul az öngyilkosságra, a 
szovjet gondoskodott róla, hogy „más utakon" 
jusson el a művelt osztály ugyanoda, ahova az ön- 
gyilkosság vezet.
airiBimii...... rnWiw .i. i nrTwea
* i i i í  n o s h í r e k . *

ESkÜVÖ. S z é k e l y  János volt államtitkár, a 
Kereszfényszociálista Országos Szakegyesületek 
Szövetségének elnöke, junius hó 22-én délután 
fél 7 órakor tartotta esküvőjét P a t s c h  Paulával 
Körmöcbányán a r. k. templomban. Az esketési 
szertartást dr. E r n s z t  Sándor pápai prelátus 
végezte. Szövetségünk az uj párnak boldog és 
hosszantartó családi életet kívánunk.

11SZÖ lecke. Három nap óta előkelő vendég 
van a Rudas-fürdő uszodájának. Anna királyi her
cegasszony, József Ferenc királyi herceg neje, jár 
oda hogy Kövecses György úszómestertől uszólec- 
kéket vegyen. Az első napon, mikor derekára kö
tötte az uszóhevedert, az uszodában jelenlevő höl
gyek szinte megostromolták érdeklődésükkel, úgy, 
hogy a lecke nem folyt le egészen zavartalanul. 
Azóta Anna királyi hercegnő jóval tizenkét óra 
után érkezik az uszodába, amelyet köztudomás 
szerint egy órakor bezárnak, hogy azon túl a férfi
látogatók használhassák. Első leckéje előtt a kirá
lyi hercegasszony beírta nevét a vendégkönyvbe 
és az uszóleckekönyvbe. Neve a 999. számú ro
vatban szerepel. A tanítvány neve című rovatban 
nevét igy irta: Anna főhercegnő. Érdekes, hogy 
Kövecses úszómestertől tanulta meg az úszás mes
terségét József Ferenc királyi herceg is 1902-ben. 
Akkor a fiatal herceget épesapja, József királyi 
herceg, Takács-Tolvay gróf udvarmestere és a 
királyi herceg tornatanára társaságában minden
nap elkísérte.
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lllVQíalOS Óráh. A Fürdősök Egyesületének 
vezetősége minden héten csütörtökön este 7—8-ig 
tartja rendes hivatalos óráját. Uj tagok felvételüket 
a fent jelzett napokon és órákban kérhetik. Régi 
tagok tagdijaikat bármely napon rendezhetik. Eset
leg állás közvetítések a nap bármely órájában.

Völaszlmánui Ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi julius 15-én tartotta meg rendes havi vá
lasztmányi ülését, amelyet Nagy Pál elnök nyitott 
meg. Onody János felolvasta az elmúlt havi vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyvét, mely ellen kifogás 
nem tétetett és igy ez két taggal hitelesíttetett. 
67/o Ferenc a pénztár állományát ismertette, majd 
az arató ünnepély anyagi eredményéről számolt be. 
Az elszámolást nagy megelégedéssel vette a vá
lasztmány tudomásul. Nagy Pál elnök ezután még 
részleteiben ismertette az arató ünnepély fáradság
gal járó munkáját és annak a nézetének adott ki
fejezést, hogy az ünnepély a kartársak részéről több 
érdeklődést érdemelt volna meg. Ezután bejelen
tette, hogy a nemzetközi fürdő kalauzban és a fővá
rosi tájékoztató kézikönyvben a szakegyesület ré
széről hirdetéseket tettek közzé. Majd elhatározták, 
hogy megkeresik a m. kir. posta hirdető irodát és 
kérik a befüsoros telefonkönyvbe a szakegyesület 
felvételét. Ezután Nagy Pál elnök kérte a nyári 
szünet tartamára elnöki tisztségének felmentését, 
amit a választmány megadott és olyképen határo
zott, hogy Kertész Károly alelnököt bízta meg 
őszig az elnöki teendőkkel. Több tárgy nem volt, 
elnök az ülést bezárta.

♦  BETEGÁPOLÓK IIIREE ♦

Befegápolási tanfolyam . Lapunk vezér
cikkében beszámoltunk az egyesületünk által el
múlt évben rendezett betegápolási tanfolyam ered
ményéről. Egyesületünk régi hivatásához híven 
mint azt tizenhat éven át tette, ez évben is, szep
tember havában uj tanfolyamot nyit meg, a melyre 
mindazok, akik még ezideig fanfolyamot nem hall
gattak jelentkezhetnek a szövetségünk titkárságá
nál, VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. szám. Jelent
kezni lehet mindennap d. e. 9—12 és d. u. 3—7 
óráig augusztus hó 20-ig.

SZtirCti Ünnepély. A Magyarországi Beteg
ápolók és Ápolónők Országos Egyesülete, mint 
minden évben, úgy ez idén is megrendezi szüreti 
ünnepélyéi. Az ünnepély f. évi szeptember 12-én 
(vasárnap) d. u. fél négy órakor lesz X., Tiszt
viselőtelep, Szapáry-u. 22. sz. alatt a Tóth Gergelyné 
féle vendéglő kerthelyiségében. A szüreti ünne
pélyünk iránt már eddig is nagy érdeklődést ta
núsítanak, ami arra enged következtetni, hogy az 
idén még nagyobb sikert érünk el, mint az elmúlt 
években. Akik jelmezbe kívánnak felöltözni, azo
kat az egyesület titkársága kéri, hogy legkésőbb 
augusztus 15-éig bezárólag jelentkezzenek. A ké
sőbb jelentkezők számára az egyesiilefneknem lesz 
Felelős k iadó: Szieben József.

módjában a jelmezeket megszerezni. Minden 
egészségügyi alkalmazott kötelességének tekintse, 
hogy az ünnepély minél nagyobb sikerének érde
kében a legmesszebbmenő agitációt kifejtse.

Segélyezéséit. A Beteg- és Temetkezési Ön
segélyező alapunk újabban Bartatis Erzsébet kar- 
társnőnek négy heti betegsegélyf, 300.000 koronát 
utalt ki. Virág Júlia II. kartársnőnek öt heti 
bétegsegélyf, 375.000 koronát utalt ki. Az Önse
gélyző tagjai, annak rövid idő óta való fennállása 
dacára is mindinkább kezdik érezni hogy komoly 
és áldásos működését ily szépen és üdvösen tölti be. 
És minél többen leszünk tagjai, annál áldásosabb 
lesz a működés. Kartársak és karfársnők! Ha még 
nem vagytok tagjai a Beteg- és Temetkezési Ön
segélyző alapnak, úgy a közös és saját érdekeitek 
ellen cselekesztek. Havonként egy mozi vagy szín
ház ára sem haladja meg a tagdijat és mégis nehéz 
gondterhes napjainkban mily sokat jelentő segélyt 
nyújt. Szólítsunk fel mindenkit a belépésre.

fe lh ív juk  mindazon f. Tagjainkat és fagtárs- 
nőinkef, akik több mint két havi tagdíj hátralék
ban vannak, a szövetséggel szemben róják le kö
telezettségüket, mert az alapszabályaink értelmé
ben elvesztik tagsági jogaikat. Szerzett jogokat ne 
vessünk el könnyelműen magunktól. Tartsa min
denki erkölcsi kötelességének, hogy a szövetség 
tagdiját pontosan fizesse, mert a szövetség az 
egyedüli védőbástyánk!

Levelezés. Több ízben megírtuk, és kértük 
tagjainkat, hogy a hivatalos leveleket sem a titkárnő 
sem a főtitkár nevére ne küldjék be, mert ez a 
levelezésünkben fennakadást idéz elő. Ismételten 
kérjük tagjainkat, akik levélben fordulnak az egye
sületünkhöz, amelyben hivatalos ügyek elintézését 
kérik, azokat az egyesületünk címével lássák el, 
vagyis röviden igy: Betegápo ’. ’.c Egyesülete Bu
dapest, VII., Dohány-utca 74. I. em. 16. A levél 
megszólításában elég ennyi: Tisztelt Titkárság! 
Az ily módon beküldött leveleknél zavai elő nem 
fordulhat és azonnali elintézést nyernek. Kérjük a 
jövőben a hivatalos leveleket ilyen módon be
küldeni.

Rendhívíili illés. Bár a legutóbbi ülésen a 
Betegápolók Egyesülete kimondotta, hogy a nyári 
szünet alatt ülést nem fart, f. évi julius hó 8-án 
szükségessé vált egy rendkívüli ülésnek az össze
hívása. Az ülés összehivásáf a Magángyógyinté
zetek Szövetségének átirata tette szükségessé, a 
melyben a külön ápolónők betegség elleni bizto
sítását kívánták egyesületünkkel megbeszélni. Az 
ügy olyan fontos, hogy rendkívüli ülésben kellett 
foglalkoznunk vele. E célból összehívtuk tehát a 
választmányt, amelyen Balázs Flóra elnökölt. 
Szieben József főtitkár megismertette az átirat 
szövegét az igazgatóság tagjaival, majd részletei
ben tárgyalták azt meg. Végül az igazgatóság ha- 
fározatilag kimondotta, hogy az elnökség járjon 
el ez ügyben és amennyiben súlyosabb akadályok 
föl nem merülnének, az ügyet intézze el megbíza
tásához képest, amennyiben nehézségek merülné
nek fel, úgy a legrövidebb időn belül rendkívüli 
közgyűlést hívjon össze. Minthogy az ülésnek csak 
ez az egv tárgya volt, az elnök az ülést bezárta.
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