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Orvosok és ápolónők.
A klinikai hús- és egyéb panam a-ügyeket 

az egészségügyi alkalmazottak szempontjából is 
annyira fontosnak tartjuk, hogy lapunkban több ízben 
is foglalkoztunk velük. Különösen közel érintenek 
bennünket ezek akkor, midőn azt látjuk, hogy e 
sajnálatos ügyek szoros összefüggésben állanak 
az intézetek alkalmazottainak gazdasági viszo
nyaival. A klinikai panam a-ügyek is oly színben 
látszanak feltűnni, hogy ezek nem csekély beha
tással voltak az alkalmazottak gazdasági viszonyaira. 
Szövetségünk már nem egy esetben tette szóvá a 
a klinikák és fővárosi közkórházak alkalmazottainak 
rossz élelmezését és ha egy rövid ideig javulás 
állott is be, az újból rosszabbodott. A klinikai 
panam a-ügynek kellett felszínre vetődnie, hogy a 
napi sajtó is mélyebben tekintsen bele a klinikák 
belső ügyeibe. Ennek következménye az, hogy az 
alábbi cikket átvehetjük a „Pesli Hirlap“-ból és 
át tesszük szaklapunkba, mert a cikk egész terje
delmében alátám asztja mindazt a sok igazságot, 
amelyet mi már nem egy esetben irtunk meg lapunk 
hasábjain. Az egészségügy szolgálatába szegődött 
alkalmazottak helyzete megérdemli, hogy azzal 
minél többet foglalkozzanak a napilapok is. Sőt 
nagyon kívánatos volna, ha a népjóléti és a kultusz
minisztérium a vidéki kórházakra is kiterjesztené 
a fokozottabb figyelmét. Ezen soraink mellett be
széljen hát a fent idézett lapnak tapasztalata i s :

Most, hogy a klinikai szállítások panamái 
tartják izgalomban a közvéleményt, most, amikor 
felszínre kerül mindaz a visszaélés, bűn és mulasztás, 
melyeket lelketlen kapzsi kufárok követtek el nem
csak az állam, hanem szenvedő embertársaik ellen 
is, ezzel kapcsolatban nagyon aktuális, hogy bele
pillantsunk kissé a klinikák belső életébe.

Az eddig hallott panaszok csak mindig a 
beteg érdekében történtek, csak a betegek hiányos 
ellátásáról szóllottak, de azokról szó sem esett, 
akik szenvedő em bertársaik m egm entéséért éjjelt 
is nappallá téve, rendkívüli munkát végeznek 
úgy szellemileg, mint fizikailag, ugyanilyen silány 
ellátás mellett. Pedig nem érdektelen beletekinteni 
a klinikai orvosok és ápolónők működési körébe. 
A felületesen szemlélő, a laikus csupán a külső
ségeket látja, a folyosókon és kórtermekben sür
gölődő, mindig siető, fehérköpenyeges — sokszor 
igazán fess — orvosgárdát látja, meg a nesz
telenül járó, halkbeszédü, fehérfőkötős ápoló né-  
néket, akik derűs, szelíd arccal egyik ágytól a 
másikhoz lépnek, nem hallanak mást, csak panaszt, 
jajgatást, nem látnak mást mint szenvedést, kín

lódást, megsemmisülést. A legnehezebb, a leg
fárasztóbb hivatás, sok szív, nagy lelkierő és első
rendű idegrendszer kell hozzá. Kevesen ismerik a 
klinikai orvosok és ápolónők helyzetét, még keve
sebben tudják, hogy ők az állam legmostohább 
alkalmazottai. Kezdjük az orvosokon. Fizetésről ne 
is beszéljünk, az a legtöbbnél nincs, vagy olyan 
csekély, hogy egy állami altiszt nem cserélne vele, 
talán még a tanársegédjével sem. Az egyik sebé
szeti klinikán működő nyolc diplomás, műtőorvos 
közül — ezért a műtődiplomáért két évet kellett 
még külön nehezen megdolgozniok — csak a két 
legidősebb kap fizetést, havi szá z  pengői. Holott 
ha egyéb pályára megy ennyi tudással és mun
kával legalább a háromszorosát kapja fixumnak. 
Erre az az ellenérv, hogy az orvos kereshet eleget!
— Igen, kereshet, de m ikor? Nem tekintve a 
professzorokat és az idősebb tanársegédeket, 
akiknek már van elég praxisuk és akiket a klinika 
már nem köt le annyira, a többi fiatalabb doktor 
bizony kora reggeltől késő délutánig, sokszor estig
— nem tekintve az inspekciókat, — ott van a 
klinikán. Reggel nyolcra benn kell lennie és jó, 
ha déután hatra szabadul, akkor aztán kifáradva, 
kimerülve, lóthat-futhat a városban a privát betegei 
után, ha ugyan vannak. Bent a klinikán is akad 
ugyan olyan jobbmódu beteg, aki honorálja a 
kezelőorvosát, de bizony ez édes-kevés, ebből 
megélni alig lehet.

A sebészeten a fizetéses műtéteknél része
sednek honoráriumban, de ezzel szemben még 
sokkal jobban el vannak foglalva, mint a többi 
klinikákon és kevesebb a privát praxis. A műtétek 
bizony néha eltartanak délután négyig is, utána 
jön még csak a kötözés az egyes osztályokon. 
Az orvosok tehát rá vannak utalva, hogy bent 
étkezzenek, még a házasok is és ezért a kosztért 
fizelniök  kell. A kifáradt, testileg, szellemileg 
agyonhajszolt doktorok kapják a most annyira 
fölpanaszolt, ehetetlen kotyvalékot, az egészség
telen, hitvány jaanama kosztol. Ezt kapják már 
évek óta és hiába panaszkodtak, tiltakoztak, a 
panaszok, amint most tudjuk, elsikkadtak, nem 
jutottak el az illetékes fórumhoz. Mindamellett 
dolgoztak, fáradtak és lelkiismeretesen teljesítették 
nehéz hivatásukat, amikor mások lelkiismeretlenül 
duskálkodtak a jóban az ő rovásukra.

A kezelésnél használt köpeny, ruha, fehérnemű 
az orvos saját tulajdona, sőt a m osásért is fizetni 
kell a klinikán, pedig ez magától értedődne, 
hogy hivatása teljesítése közben használt holmit 
díjtalanul tisztítsák. Most, hogy a fehérnemű körül 
is szabálytalanságok sültek ki, rá kell mutatni
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arra  is, hogy például a Verebély-klinikán a pro
fesszor a saját költségén  készíttetett lepedőket és 
pótolja sokszor a hiányzó fehérneműt, miután 
hiába kért, sürgetett, a felelet az volt, hogy nincs 
pénz, nincs fedezet rá. Most már tudjuk, hogy 
miért nem volt!

De térjünk reá az ápolónőkre. Hogy milyen 
nehéz, fárasztó a munkájuk, azt csak azok tudják, 
akiknek alkalmuk volt megyöződni róla. A fizetésük 
kevesebb, mint egy szerényebb  m indenesleányé. 
Ezért a kevésért már reggel hattól este kilencig 
talpon kell lenniük, minden negyedik nap éjjeli 
szolgálattal súlyosbítva. Csoda, hogy még akadnak, 
akik erre a pályára mennek, életerejüket, idegeiket 
teszik kockára nap-nap melleit. Eszik az ehetetlen 
rossz kosztol, ha ugyan eszik, a legtöbbje a saját 
pénzén vett élelmiszerekkel pótolja, mert a pre
parált csontból készüli leves, a cipőtalp kemény
ségű, fekete kis husdarab, a vizes főzelék, a zsir- 
ialan tészta ehetetlen és a legtöbb ápolónő ott is 
hagyja vagy a moslékba önti, ha nem akarja 
gyomra épségéi veszélyeztetni. Csodáljuk akkor, 
hogy hálásan fogadnak minden borravalót és a 
fizető betegek kedvébe járnak? Hisz a fizetésükből 
még ruházkodni sem tudnak, mert ruhát sem kap
nak az ápoláshoz, azt is a saját pénzükön kell 
venniök! Vannak professzorok, akik a  saját zse
bükből egészítik ki az ápolónők fizetését, sőt né
hányat egészen ők fizetnek, mert a  léiszám apasz- 
tás, a B-lista a  klinikákra is kiterjedt és ha a 
professzorok jószive nem segítene, a betegek 
sinylenék meg.

Látva a szörnyű visszaéléseket, melyekről a 
jótékony névtelen levél rántotta le a leplet, most 
már tudjuk, hogy miért gondoskodtak olyan mos
tohán a klinikákról, hogy mindent elnyelt a köz
vetítők, a panamisták Minotaurus-gyomra, és hogy 
miért kellett annyit nélkülözniük, nemcsak a  bete
geknek, hanem az önfeláldozó, leikes orvosi gár
dának és ápolónőknek 1 Arra kérjük majd most 
az uj Kaffkákai, hogy a  rendezésnél ne csak a 
betegekre gondoljanak, hanem azokra is, akiknek 
a betegek az életüket, az egészségüket köszön
hetik, a  kötelességtudó, fáradhatatlan és önzetlen 
orvosokra és a velük működő ápolónőkre is.

E cikk csak egy kis töredékét ismerteti an
nak az önfeláldozásnak, amit az ápolónők hoznak, 
valamint a nyomorúságuknak és szenvedésüknek 
is. Egész kötetekre való anyagot lehetne azokról 
az állapotokról Írni, amik a klinikákon és közkór
házakban nap-nap utón tapasztalhatók. Írhatnánk 
szomorúan mulatságos történeteket arról is amidőn 
annak idején (évekkel ezelőtt) a betegápolónőink 
isméiéit és beigazolt panaszait elnökségünk az 
illetékes főigazgató előtt szóvá tette, elsőrendű 
próba-ebédet tálaltnttak neki és — kérem, ne ne
vessenek — jegyzőkönyvet iraitak vele alá, hogy 
mindent rendben talált! Vannak tehát Polemkin  
e b é d e k  is, csak a gyomrukat el ne rontsák, 
akik rendelkeznek velük . . .

A fertőtlenítés módjai címen fertőtlenítők, ápolók, 
ápolónők és más érdeklődök részére kérdésekben és 
feleletekben székelyh íd i H am m er D ezső dr., egész
ségügyi tanácsos, a székesfővárosi fertőtlenítő és meg
figyelő-intézetnek és az országos fertőtlenitő-tanfolyam- 
nak igazgatója 145 oldalas kitűnő könyvecskét irt, 
amely előnyösen kiegészíti a betegápolási tanfolyamaink 
tanítási anyagát. Ajánljuk összes egészségügyi alkal
mazott munkástársaink szives figyelmébe.

Évzáró vizsgáink.
Az 1926 — 27. évikét párhuzamos betegápolási 

tanfolyamunk évzáró vizsgálatait az idén a vizsgázók 
nagy száma miatt két napon és pedig junius hó 
21-én és 22-én tartottuk meg.

Ez alkalommal a Keresztyén-szocialista or
szágos szakegyesületck központja tárta fel a Vili. 
kér. József utca 61. sz. alatti otthonának dísztermét, 
amely szives vendéglátásáért e helyen is köszönetét 
mondunk. Az első napon Schöller Károly dr. 
főorvos, tb. elnök urunk növendékei vizsgáztak, 
Pollermann Arlhur dr., a népjóléti minisztérium 
képviseletében megjelent min oszt. tanácsos ur 
elnöklete mellett. A növendékek nagyobbrésze 
kifogástalan feleletet adott, ugv hogy az elnöklő 
tanácsos ur lelkes zárószavaiból kicsendüiő di
cséretet nyugodt lelkiismeretid fogadhatták, külö
nösen midőn hangsúlyozta, hogy nincs okunk 
szégyenkeznünk vizsgázott ápolónőink tan u lsá 
gának hiányossága miatt: bátran kiálljuk a versenyt 
az olyan nagyon magasztalt külföldi ápolónőkkel is.

A második napon orvos-elnökünk Painai 
Béla dr tanítványai adtak számot egy hosszú 
esztendőn ót végzett tanulmányaikról. Az eredmény 
hasonló és méltó az előbbihez, amiről a  megjelent 
előkelő hallgatóság élén Báthory A ladár dr., 
népjóléti min. oszt. tanácsos ur, a  miniszter ur ő 
nagym éiíósága képviseletében, valamint Friedrich 
Vilmos dr., egészségügyi főtanácsos, egyetemi 
tanár ur, az országos munkásbeíegsegélyző pénz
tár igazgató-főorvosa, Senárd  Á goston  dr., nyu
galmazott miniszter ur ő nagym éiíósága, Kramolin 
Gyula dr. főorvos ur és még szám osán örömmel 
tanúskodtak. Mindkét előadónak sikerrel levizs
gázott növendékei összesen 90-en a magyar nem
zeti „Hiszekegy" elm ondása után letették a  beteg
ápolói fogadalmat, amelynek igéit Balázs Flóra 
alelnöknőnk felolvasván, mindnyájan hangosan 
utána mondották. A fogadalom szövege egy-egy 
szó változtatásával megegyezik a m agyar bába
tanulók fogadalmi mintájával.

Minden végzett okleveles betegápolónő a 
következő szövegű em léklapot kapta a kezéh ez :

B efegápolóf-nö) fogadalm a.
Fogadom , hogy kötelességem nek minden reám  bízott beteggel 

szem ben lelkiismeretesen meg fogok felelni és minden ntellék- 
iekinieí nélkül végzem  kötelességem et, senkinek szándékosan 
ártani nem fogok.

Fogadom,;iiogv a reám  bizolt be tegeket g azdago t és szegényt 
ápolói(-női) segítségben legjobb tehetségem  és tudásom  szerint 
részesítem  és azokat szolgálati időm alatt el nem hagyom és 
el nem hanyagolom, mindenkor és mindenben a kezelő orvos 
utasítása értelm ében legjobb képességem  szerint fogok eljárni. 
A reám  bizoft titkokat meg fogom őrizni.

Isién engem  ugv segélien !

A M agyarországi Betegápolók és Ápolónők O rszágos Egye
sülete rendes betegápolási tanfolyam át végzett és beiegápoló- 
vá(-nővé) felavatott testvérünket figyelmeztetjük, hogy a  foga
dalm ában említett kötelességei közzé a  m agyar állam és az  azt 
kormányzó egyházi és világi, közigazgatási és közegészségügyi 
hatóságok iránt, való tiszteletteljes engedelm esség  is tartozik.

Szívbeli term észetes kötelességünk továbbá országos egye
sületünkéi : a m agyar betegápoiók és ápolónők képzésére és 
képesítésére miniszterileg jóváhagyott alapszabályainkban foglalt 
jogunknál fogva törvényes felhatalm azással bíró, immár 25 éves 
múltú anya-egyesületet e rk ö lc s i le g  é s  a n y a g ila g , legfőképpen 
pedig szent hivatásunk m intaszerű elvégzésével te tte in k k e l 
támogatnunk,
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Tarisuk m eg minden körülmények között a hivatásos b e teg 
ápo lók  és ápolónők

R a jn a i- lizp a ran cso la fjá t:
1. Legyünk sz e líd e k !
2. Legyünk tisz taság - é s  rendszeretők  1
3. Legyünk lelkiism eretesek 1
4. Legyünk tapintatos, jó m odornak 1
5. Legyünk jó zan o k !
6. Legyünk jó e rk ö lc sű ek !
7. Legyünk e n g ed e lm esek !
8. Legyünk h a llg a tag o k !
9. Legyünk kitartóak és türelm esek!

10. Tudjunk lem ondani!
Szivünkből kívánjuk, hogy kedves tanifvá

nyaink mindig örömmel gondoljanak e vizsga
napok tanulságaira.

A  b o rra v a ló -ren d szer  e ltö r lése .
A főváros főpolgárm estere rendeletet adott 

ki, amelyben utasítással látja el a főváros köz
kórházainak igazgató-főorvosait, hogy a személy
zettel tudassák, hogy a jövőben semminemű aján
dékot a betegektől vagy azok hozzátartozóitól 
elfogadni nem szabad. Amennyiben a tiltó rendelet 
ellen bárki is vét, fegyelmi vétséget követ cl és 
ez esetben ez elbocsátást vonhat m aga után.

A rendelet azonban nem gondoskodott arról, 
hogy az ily módon megrövidített alkalmazottak 
—  akiknek e  m ellékjövedelem , tiltakozásuk elle
nére, a fizetésükbe bele van számítva — fix fize
tésükben nyerjenek kárpótlást. A tiltó rendelet 
tudomásul vételét f. év junius l-én, amikor fizeté
süket az alkalmazottak átvették, aláírásukkal kellett 
tudomásul venniök. A rendelet ilyen formájában 
méltán kelteit nagy nyugtalanságot az alkalm a
zottak körében.

Szövetségünk vezetősége a rendelet kibocsáj- 
tása  után értekezletre hívta össze a kórházak 
alkalmazottait. Az egyik értekezletet f. évi junius- 
hó 3-án este tartottuk meg az Otthonunk helyisé
gében. Az ülést S ze le  Jó zse f nyitotta meg, üdvö
zölvén a nagy számban m egjelenteket és kérte, 
hogy a tárgy fontosságára való tekintettel a 
legnagyobb figyelemmel és nyugalommal hallgassák 
meg az előadást.

S zieben  Jó zse f főtitkár foglalkozott a kibo
csájtott rendelettel és annak káros voltával. 
Beszédében kifeitette, hogy az egészségügyi al
kalmazottak a borravaló rendszer fennállásához 
nem ragaszkodtak soha, mert ez az ■ emberi 
m éltóságot mélyen sértő és megalázó. Törekvésük 
mindig az volt, hogy olyan fix fizetést kapjanak, 
amit a végzett munka után megérdemelnek. Azonban 
a  rendelet csak arról rendelkezik, hogy a borra
valót tiltja elfogadni, azonban nem gondoskodik 
arról, hogy az ily módon elvesztett mellékjöve
delem a fix fizetésnek aránylagos felem elését is 
vonja m aga után. Amennyiben a mellékjövedelem 
a  fizetésbe beszámíttatott, ennek alapján méltán 
várhatjuk azt, hogy a fizetés — ami havi 40—50 
pengő között ingadozik — felemeltessék. Ezután 
ismertette azon memorandumot, amelyet a szö
vetség e tárgyban a Tanácshoz benyújtott.

S ze le  J ó zse f  ezután megköszönte a m eg
jelenteknek, hogy oly türelmesen és higgadtan 
végighallgatták az értekezletet és azt bezárta.

A másik értekezletet f. évi junius 7-én este 
a  szövetség hivatalos helyiségében tartottuk meg, 
am ely zsúfolásig felt meg és amelyen dr. Krizs 
Á rp á d  főv. biz. tag, a szöv. ügyvezető elnöke, 
S z é k e ly  János v. államtitkár főv. biz. tag és 
Lillin Jó zse f a  szakegyesületek főtitkára vett részt.

Szieb en  Jó zse f  a szöv. főtitkára nyitotta meg 
az értekezletet, üdvözölve a megjelenteket, majd 
foglalkozott a kibocsájtott rendelettel és megjelölte 
a követendő eljárást. Beszéde után átadta a  szót 
S zé k e ly  János főv. biz. tag urnák, aki ismertette 
azon tevékenységet, amit eddig is kifejtett az 
egészségügyi alkalmazottak érdekében, majd azon 
nézetének adott kifejezést, hogy a rendelet sérelm es 
az egészségügyi alkalm azottakra nézve és a m aga 
részéről szívesen nyújt segédkezet a sérelmek 
orvoslásához. Ígéretei tett, hogy egy küldöttséget 
vezet a polgárm ester elé és ott is feltárja az 
egézségügyi alkalm azottakat ért sérelmet.

Ezután dr. Krizs Á rpád  főv. biz. tag, a  szöv. 
ügyvezető elnöke következett, aki kijelentette, hogy 
ő nem óhajt hosszasabban beszélni, mert azzal a 
szándékkal jött, hogy a panaszokat m eghallgassa 
és azokat illetékes helyen szóvá tegye. Elvileg 
m aga is a  borravaló-rendszer ellen van, azonban 
ezt csak az esetben látja keresztül vihetőnek, ha 
a főváros a fizetéseket a mellékjövedelem letiltása 
ellenébe felemeli. Amig ezt módjában van meg
tenni a fővárosnak, addig a tiltó rendelet fel
függesztését kell kérnünk. Majd ismertette azon 
tevékenységei, amit már a múltban is kifejtett az 
egészségügyi alkalmazottak érdekében.

Ezután a panaszokat jegyezte fel, amit egyes 
ápolónők előterjesztettek. A panaszok felvétele 
után Lillin József, a  szakegyesületek központjának 
főtitkára, a szervezkedés fontosságát ismertette, 
majd bejelentette, hogy a központ a m aga részéről 
a legmesszebbmenő tám ogatását nyújtja az egész
ségügyi alkalmazottaknak.

Végi;! S zieben  ló z se f  főtitkár köszönte meg 
úgy a megjelent uraknak szives tám ogatását, 
valamint az egészségügyi alkalm azottaknak is 
higgadtságát, amellyel az értekezletet végig hall
gatták, maid azt bezárta.

Küldöttségünk a  polgárm esternél.
A m egtartott értekezletünk uián szövetségünk 

f. évi junius lü-én d. e. 11 órakor S zé k e ly  János 
főv. bizottsági tag ur vezetésével egy kilenc tagból 
álló küldöttséggel tisztelgett dr. S ipőcz Jenő  polgár
mester urnái. S zé k e ly  János főv. biz. tag ur is
mertette az egészségügyi alkalm azottakat ért azon 
sérelmét, amely őket a Főpolgárm ester ur rende
letével érte, amelyben a borravaló elfogadását 
eltiltotta. Kifejtette, hogy a szövetségünk az összes 
egészségügyi alkalmazottakkal egyetemben elvileg 
a borravaló-rendszer fenntartása ellen van, azonban 
e mellékjövedelem a  fizetésük egyik kiegészítő 
részét képezte ezideig, miért is kérik annak további 
fenntartását addig az ideig, amig a fővárosnak 
módjáüan áll a fizetésüket az elvesztett mellékjöve
delem arányában felemelni. Egyben kérte a  pol
gárm ester urat, hogy hasson oda, hogy az évek 
óta rendezés alatt álló kinevezés, véglegesítés és 
nyugdíjaztatás ügye is m egoldást nyerjen, mert ma 
az a helyzet, hogy sok esetben minden ok nélkül 
vagy igen csekély hibákért is hat—tiz évi sőt 
hosszabb szolgálati idő után is elbocsátják a 
szolgálatból.

Dr. S ip ő cz  Jenő polgárm ester ur az előter
jesztett kérelm et meghallgatva azon ígérettel 
bocsájtotta el a küldöttséget, hogy a kérelmet 
megfontolás tárgyává teszi és reméli, hogy a kérel
met, melyet ő is jogosnak talál, közmegnyugvásra 
tudja megoldani. A küldöttség vezetője m egköszön
te a biztató ígéretet, mely uián bizakodó remény
séggel távozott a panaszosok képviselete.



4 EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 1927. julius

B etegápolók  hírei.
Betegápoló kartársaink szives figyelmét felhívjuk 

ismételten is igazgatóságunk azon szigorú határozatara, 
melyet még a múlt évi rendes közgyűlésünk is meg
erősített, hogy t. i. egy-két éven belül ö sszes ta g 
jaink a betegápolóiínői) ok levelei m egszerezn i 
tartoznak. A f. é. szeptember havában kezdődő beteg
ápolási tanfolyamunk utolsó alkalom erre. Jelentkezzünk 
idején a titkárságnál.

Az „Egészség'* f. évi 5—6. füzetében a következő 
sorokat olvassuk:

„A M agyarországi B elegápolók és Ápolónők  
E gyesülete  25 éves fennállását ünnepelte mostanában. 
Ez alkalomból az Egyesület csinos füzetet adott ki, 
mely tartalmazza ennek történetét és programmját. Az 
egyesület körül, különösen az ápolók kiképzése körül 
nagy érdemeket szerzett annak elnöke Rajnai Béla  
orvos. Az egyesület küzd az ápolók erkölcsi és anyagi 
érdekeiért. Egyik kívánsága, mely valóban jogosult, az, 
hogy a betegápolást kép es íté sh ez  kössék és hogy 
a kórházi ápoló személyzet véglegesítése és nyugdíj- 
kérdése megoldassák. A derék egyesületet jubileuma 
alkalmából melegen üdvözöljük."

Midőn a közegészségtan nagy magyar apostolának 
néhai Fodor Józse f professzornak nyomdokain haladó 
és hervadhatatlan emlékéhez minden tekintetben méltó, 
elsőrangú egészségügyi folyóiratunk fenti elismerését 
hálásan megköszönjük: benne egyúttal ösztönzést és 
bátorítást találunk a további munkánkhoz. Egyúttal ezt 
az egészségtani ismeretek terjesztésében és a köz- 
egészségügy érdekeinek előmozdításában oly fontos hi
vatást teljesítő havi folyóiratot, mely az orsz. közegész
ségügyi egyesület tagjainak 8 pengő évi tagsági dij 
fejében jár és O erlóczy Zsigm ond dr., felsőházi tag, 
egyetemi tanár és Schuschny Henrik dr., egészség- 
ügyi tanácsos kitűnő szerkesztésében immár 41-ik év
folyamában hinti szét gazdag tartalmát: melegen ajánljuk 
különösen a tanfolyamainkat végzett hallgatóink szives 
pártfogásába.

Rólunk való megemlékezését nagy kitüntetésnek fo
gadjuk és meleg üdvözletét szívből viszonozzuk!

Kirándulásunk. Egyesületünk f. évi junius hó 19-én 
rendezte meg a már szokásos hajókirándulását. A szép 
számban jelentkezett tagjaink egy igen kedves napot 
töltöttek el részben a hajón, részben a visegrádi he
gyekben. Egy kedves emlékű nap volt ez, amelyen 
feledve a mindennapi hivatásunk fáradalmait és az az
zal járó súlyos felelősséget, magunknak élhettünk és 
élvezhettük az Isten által adományozott gyönyörű ter
mészetet. Hisszük, hogy ezen megismétlődő társas 
kirándulásaink iránt mind nagyobb lesz az érdeklődés.

Ki a Balatonra. A visegrádi kirándulásunk után 
egyesületünk több tagjának óhajára, f. évi augusztus 
hó 20-án és 21-én két napos balatoni kirándulást ren
dezünk. A kirándulást egyesületünk csak az esetben 
rendezi meg, ha tagjaink közül legalább is 50-en előre 
bejelentik a részvételüket. Az útiköltség oda és vissza 
három  pengő, mely összeget a titkárságunknál kell 
befizetni legkésőbb f. évi julius 3C-ig. Akik tehetik, ne 
mulasszák el ezen kedvező és egészségügyi szempont
ból oly fontos kiránduláson való résztvételüket. A ki 
bővebb felvilágosítást kíván szerezni, az forduljon a 
titkárságunkhoz.

H alálozás. Mi egészségügyi alkalmazottak, akik egy 
egész emberéleten át köteleztük le magunkat a beteg 
embertársaink szolgálatára, a betegápolás önfeláldozó,

nemes hivatására, akik nap-nap után látjuk szenvedő 
embertársaink ágyánál a hideg kérlelhetetlen halált 
megjelenni, valahogyan úgy vagyunk a halállal, hogy 
nem is tudunk már tőle félni. Súlyos, idegölő szolgá
latunknál fogva úgy érezzük, hogy a betegápolás fog
lalkozásával eljegyeztük magunkat a halállal és nem 
sokat bánjuk, hogy melyik napon ragad el magával. 
De a halál folytonos közelsége és annak megismerése 
sok esetben hozza kisértésbe a gyenge jellemű kar
társnőinket, akik azutan egy-egy nézeteltérés, néha 
szolgálati mulasztásból eredő oknál fogva is, azt hi
szik, hogy ügyük úgy nyer legjobb megoldást, ha az 
amúgy is rövid életű földi pályafutásukat, önkezükkel 
rövidítik meg. Nem helyes cselekedet ez, mert az éle
tet nem mi adtuk és igy nem is mi vehetjük el. 
Egyesületünk tagja, Balogh  Anna ápolónő is önkezével 
oltotta ki fiatal, drága életét. Még csak 23 éves volt 
és máris meghasonlott az élettel. Meggondolatlan, el- 
hirtelenkedett cselekedetét életével fizette meg. Teme
tése f. évi junius 13-án, d. u. 4 órakor volt az óbudai 
temető halottas házából, ahol a szülőkön és rokonsá
gon kívül egyesületünknek tagjai is nagy számban vet
tek részt. Egyesületünk nevében a ravatalra koszorút 
helyeztünk, valamint annak nevében Válfy  Ferenc ig. 
tagunk búcsúzott el. Béke poraira 1

Fürdősök hírei.
Felhívás 1 Felhívjuk azon t. tagjainkat, akik az 

Otthon építkezéséhez kölcsönnel hozzájárultak és 
azt még ezideig vjssza nem vették, szíveskedjenek 
a kölcsön összegükért f. évi julius hó 15-éig be
zárólag jelentkezni. Az Otthon vezetősége ezúton 
értesíti a kölcsönzőket, hogy a  tőkéjük után ese
dékes 107o-os kam atot csak a fent jelzett határ
időig fizeti. Ha van olyan kölcsönző, aki már a 
tőkéjét felvette, azonban a kam atját nem, kérjük 
szíveskedjék jelentkezni.

Ú szóm estert tanfolyam. Az uszodák és 
strandfürdők szaporodása szükségessé tette, hogy 
a vezetőség gondoskodjon kellő számú úszómes
terről. Ezt a célt kívánja szolgálni ezen felhívásunk, 
amelyben szakegyesületünk azon tagjait, akik már 
úszni tudnak és az úszómestert teendők elsajátítását 
akarják megszerezni, tanfolyamot nyitunk. Azért 
felhívjuk mindazon tagtársainkat, akik uszómesteri 
vizsgát óhajtanak tenni, jelentkezzenek a titkárság
nál, ahol a kellő felvilágosítást m egszerezhetik.

Kugli verseny. Szakegyesületünk f. évi junius 
hó 12-én kugli versenyt rendezett a dr. A var-fé le  
vendéglő kugli-pályáján. Bár a verseny gyors 
elhatározás után kevés propagandával rendeztetett 
meg, mégis szép eredménnyel zárult. A versenyen 
öt dijat tűztünk ki a nyertesek részére.

K ereseti ad ó  1 A Rudas-fürdő személyzetének 
kereseti adója elszám olásánál, az I. kerületi elöl
járóság adóügyi osztályán a szám adásoknál nem 
kisebb hiba csúszott be, minthogy közel 900 pengő 
kereseti adó tartozást követeltek a személyzeten. 
Titkárságunk ez ügyben eljárt az elöljáróság adó
ügyi osztályán, ahol kitűnt, hogy a követelés téve
désen alapult, mert a  személyzet nem tartozik, 
sőt a kereseti adójánál még 200 pengő többlet- 
befizetés áll fenn, amit a jövőben a javukra Írnak. 
Ezek után a személyzet ez ügynek ily módon történt 
alakulását megnyugvással vette tudomásul.
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