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B old og  k a rá cso n y i ü n n ep ek et kívánunk  
sz ö v e tség ü n k  t. tagjainak  é s  lapunk  

t. o lvasó inak .

M eghívó.
A M agyarországi Betegápolók és Ápolónők 

O rszágos Egyesülete f. évi decem ber hó 2-án, 
pénteken este 7 órakor

rendkívüli k özgyű lést  
tart, melyre kérjük a tagtársak és tagtársnők teljes 
szám ban való megjelenését.

Az ülés tárgysorozata az uj „Otthon" szerző
désének ism ertetése. AZ ELNÖKSÉG.

Karácsony.
Mit hoz a kis Jézuska.

Még csak néhány nap és elérkeztünk a kará
csony szent ünnepéhez. A karácsony ünnepének 
gondolatára minden ember lelkét valami megfog
hatatlan érzés üli meg. Lelkünk vissza száll abba 
az időbe, amikor még gyermeki örömmel lestük, 
vájjon karácsonyra mit hoz a kis Jézuska. És a 
mikor eljött a szent este és kigyulladtak a kará
csonyfának gyertyái és alatta meqláttuk a szebb- 
nél-szebb játékokat, repdesett lelkünk az örömtől.

Kicsiny lelkűnkkel még nem tudtuk felfogni, 
érezni, hogy az élet mennyi küzdelmet, szenvedést, 
m egpróbáltatást, csalódást és szenvedést tartogat 
számunkra. Kiléptünk az életbe, szemünk kinyílt és 
lelkünk mélységéből a létért való küzdelem kér
lelhetetlenül szaggatta ki a gyermeki ábrándokat. 
Azonban nincs olyan súlyos m egpróbáltatás, amely 
minden szép érzést lelkűnkből ki tudott volna ölni. 
Egy szép erényünk, a jövőben való bizakodás 
törhetetlenül m egm aradt lelkűnkben.

A jövőben való reménységgel szivünkben ál
lunk ma is a karácsonyi ünnepek előtt és ma már 
komoly elgondolással, homlokunkon a gond baráz
dáival kérdezzük: „mii hoz vájjon a k is  Jézuska". 
Ma már e fogalom másként él lelkűnkben. Tudjuk 
már azt, hogy a  karácsonyi ünnepek alkalmával 
csak az örvendezhet, aki komoly megfontolással, 
takarékoskodással előre gondol az eljövendő 
karácsonyi ünnepekre és bár nehezen, de apró- 
dónként rakosgat félre, hogy a szent estére a kis 
Jézuska őt is megajándékozza a legszükségesebbel.

Egyesületünk ugyanezen elgondolásban élt és 
munkálkodott. Mi az a legszükségesebb kellék, a 
mely tagjaink homlokáról a mély és gondterhes 
barázdákat elsimítja ? A  rokkantság  és aggkorra  
való biztosítás kérd ésén ek  m egoldása. A  m unka

nélküliség  ese tére  való gondoskodás és a lakás
uzsora karm aiból való felszabadítás. A  szakszerű  
k ikép zés  az eg észség ü g y  m inden'vonatkozásában.

E nagy horderejű kérdések egészséges meg
oldása csak úgy válhatik valóra, ha tervszerűen 
építjük ki a mi igazi uj Otthonunkat. Milyennek 
kell lennie a mi O tthonunknak?

A z  uj O tthonunk u tca i kép e .

Biztosítania ke ll első  sorban egyesületünk  
rokkant és elagott tagjainak egészséges, tiszta  
lakosztályt, gondos ápolást és jó élelm ezést. 
M ásodszor: m űködő, azonban drága albérletben  
lakó tagjainknak olcsó és a higiénának m inden  
tekintetben m egfelelő  lakást, e se tleg  olcsó árért 
m inden ig én yeket k ie lég ítő  élelmet. Harm adszor: 
a  szakszerű  k ikép zés  biztosítása érd ekéb en  e g y
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kórházai és fürdőt, valamint a k ezd ő kn ek  e g y  egy meleg fohászt Istenünkhöz, hogy jóságát nem 
inlernálusl, hogy a m i felügyeletünk melleit nyer-  tagadta  meg tőlünk és m egajándékozott bennünket 
jen ek  úgy közegészségügyi, mini társadalm i vo- az uj Otthonunkkal.
nalkozásban teljes oktatási. Bizonyítsuk be, hogy végtelen jóságára rá-

Az első nagy elhatározó lépést ebben az szolgáltunk, hozzuk még mindannyian az utolsó 
irányban az egyesület vezetősége tagjaink egy nagy áldozatot önmagunkért és a közös ügyünkért, 
részének m egértése, áldozatkészsége alapján már Ha összefogunk és a bennünk rejlő nagy erőt e 
megtette. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, nagy cél szolgálatában összpontosítjuk, úgy jövőnk 
hogy jelen számunkban már arról számolhatunk biztosítva van. Homlokunkon a gond és kétségbe- 
be, hogy a hely és az ingatlan inár szerződésileg esés redői lesimulnak mert van már Otthonunk, 
van részünkre biztosítva. Hogy Otthonunkat cél- melynek kapui nyitva állanak minden időben és
jainknak megfelelően önthessük formába, ehhez viszontagságban számunkra.
minden egyes tagtársunknak és tagtársnőnknek Ha egyetértünk, úgy örömmel mondhatjuk el,
hozzá kell segíteni anyagi erejéhez mérten Amint hogy a kis Jézuska a karácsonyi szent ünnepekre 
már jeleztük lapunk legutóbbi szám ában nem  nekünk betegápolóknak és ápolónőknek hozta el 
adom ányt, hanem csak  kölcsön! kérünk, amely a legbecsesebb ajándékot.
kölcsön után tisztességes kam atot fizetünk. —

A z  u j O tthonunk egy része az u d va rb ó l nézve.

Legyen a kölcsön bármilyen csekély, célunkat 
egy lépéssel az is előbbre segití. Mindazok neveit, 
a  kik célunk elérésében tám ogatnak, az uj 
Otthonunkban márványtáblán kívánjuk megörökí
teni. Nehéz gazdasági körülmények között élünk, 
azonban ha az akaratunk szikla-szilárd, úgy ta lá
lunk módot arra, hogy minden hónapban 10—20 
pengőt saját Otthonunk céljaira tudjunk áldozni.

Az. uj Otthonra rövid két hét alatt az egye
sület vagyonán kívül 10,000 (tízezer) pengő folyt 
be. Ez az összeg bátorította fel az Egyesület veze
tő ség é t arra, hogy a szerződést megkösse az uj 
Otthonunkra. Ott, ahol a vezetőség a tagokban 
ennyi m egértésre talált, hogy két hét alatt ilyen 
összeggel tám ogatták e nagy cél elérésében, ott 
meg van a  remény arra is, hogy a cél rövid időn 
belül végleges m egoldást is nyerhet.

A karácsonyi szent ünnepeken elhagyatottsá- 
gunkban is szivünk teljes egészében küldhetünk

Mi történik  a M unkáspénztárban.
Január 1-én a munkáspénztár állami kezelés 

alá kerül. E kérdéssel már lapunk hasábjain fog
lalkoztunk, amennyiben e változás következtében 
az utóbbi időben oly intézkedések történnek, a 
minek nerrf találjuk meg a kézzel fogható m agya
rázatát.

Egy ízben megírtuk, hogy az ápoló- és 
fürdős-személyzetből egyeseket minden indokolás 
nélkül állásukból menesztettek. Az illetők már több 
év óta teljesítettek a pénztár kötelékében köz- 
m egelégedésre szolgálatot és mégis elbocsájtották 
őket. Érdeklődésünkre még csak elfogadható érvet 
sem találtak.

Most újabban ismét történt egy elbocsájtás. 
Az elbocsájiott bemutatta iratait szövetségünk tit
kárságánál, amely iratok egyike arról tanúskodik, 
hogy az illető hat éven át a betegekkel szemben 
a legnagyobb tapintatossággal és figyelemmel volt 
és igy az intézet jó hírnevét és tekintélyét csak 
növelte. Az elismerő bizonyítványt az intézet két 
közismert orvosa aláírásával tanúsítja.

Ugyanakkor a midőn az elbocsájtás történt, 
az illető helyére olyan egyéni alkalmaztak, aki 
soha ilyen munkát még nem végzett. Az emberi 
szervezet végre mégis csak a  legbecsesebb kin
csünk, amit nézetünk szerint még sem lehet any- 
nyira lebecsülnünk — még ha m unkás em berekrő l 
is van szó — hogy azt egy olyan egyén ápolására 
bízzuk, aki azt a munkát soha életében nem vé
gezte. Azonban itt megkívánjuk említeni, hogy 
Dréhr Imre  népj államtitkár ur — akinél szövet
ségünk titkársága az elbocsájtások ügyében eljárt 
— kijelentette, hogy a  pénztárnál csakis lt>0%-os 
munkateljesítménnyel alkalmazható a  személyzet.

A pénztárnál történt legutóbbi eset legkevésbé 
sem igazolja az államtitkár ur álláspontját, miért is 
kívánatos volna, ha e tekintetben több gondot for
dítana arra, hogy az ilyen lehetetlen intézkedés 
meg ne történhessék.

Egyébként is — nézetünk szerint — az egész
ségügyi szakszemélyzet alkalm asságát nem lehet 
egy adminisztratív iroda helyiségében és olyan 
egyéneknek elbirálniok, akik maguk nem értenek 
hozzá, hanem ezt az orvosi hatáskörbe kellene át
utalni. Az orvos, mint közvetlen feljebbvaló, akinek 
segítő munkatársa az ápoló, ápolónő, valamint a 
fürdős és fürdősnő, tudja csak igazán a helyes 
véleményt megadni, hogy az illető a helyén m eg
felelt-e, vagy sem.

A legutóbbi elbocsájtásnál semmivel sem in
dokolható az elbocsájtás. Sem azzal, hogy létszám- 
csökkentés, mert a helyébe egy m ásikat és pedig
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oda alkalmatlant helyeztek. Sem azzal, hogy 
gyenge munkaerő, mert az orvosi tanúsítvány 
szerint minden igényeket kielégített hat éven át. 
Még csak nem is öreg, mert a 35—40 év közötti 
éveket éli és a legjobb erőnek örvend.

Szövetségünk ismételten eljár ez ügyben és 
ha kell, még a parlam entben is szóvá fogja tenni 
e  szomorú és elitélésre méltó esetet.

F ürdő-k iá llitás.
M éreteiben nagy arányúnak készül az 1929. 

évben megrendezendő fürdőügyi kiállítás. Buda
pesten már sok kiállítást rendeztek azonban ilyen 
speciális vonatkozású, mint a fürdőügyi lesz, még 
eddig nem volt.

Alig van Európa városai között még egy 
olyan, mint a mi fővárosunk, amelyben annyi érté
kes természeti kincs lelhető fel, különösen az ér
tékes forrásvizek tekintetében. E kiállítás érdeké
ben már régebb idő óta történtek meg a kezde
ményező lépések.

Ez ügyben ma már m egérett és meg is van 
a m egállapodás, amennyiben 1929. évben meg is 
rendezik a kiállítást. Hazánk több előkelősége és 
szaktekintélye, köztük nagyrabecsült orvoselnökünk 
D alm ady Zoltán dr. tanár ur is kint járt ez ügyben 
külföldön és már eddig is több külföldi állam je
lentette be részvételét a kiállításon.

E kiállítás bennünket fürdősöket és fürdős- 
nőket sem hagyhat tétlenségben. Elő kell készül
nünk nekünk is és ép oly gondosan kell megszer
veződnünk, mint a milyen gondosan szervezik a 
kiállítást.

E törekvést nem veheti rossz néven sem a 
fürdőüzemeink igazgatósága, sem a felügyelők, 
fürdőmesterek vagy fürdőmesternők sem. A fürdő
ügyi kiállítás szépségéhez és sikeréhez feltétlenül 
szükséges és elengedhetetlen kellék a jól képzett 
és fegyelmezett fürdős tábor. Ha volt is némi 
nézeteltérés a múltban, ezeknek ma már el kell 
némulniok és meg kell szünniök.

Ma egy célnak kell szemünk előtt lebegnie 
és ez az, hogy a fürdőügyi kiállításba bele kell 
kapcsolódni és ezen bekapcsolódásnak méltónak 
kell lennie a fürdömunkássághoz. Nem lehet, hogy 
akadion valaki, aki a fürdő-kiállitásnak nagy hord- 
erejét fel netudnáfogni. Azonban nem hisszük, hogy 
volna bárki, aki nem szívesen látná, hogy a fürdő
munkásság mindent megtesz, hogy a kiállítás meg
rendezésének idejére törekszik eggyé kovácsolódni 
és ki akarja venni az őt megillető részét a mun
kából.

Ezért készüljünk és tegyünk meg mindent, 
hogy a kiállítás ne érjen készületlenül bennünket.

N a g y  Pál,
fíírdős szakcgy- ügyv. elnök.

Felhívás! December havával ez év befejezést 
nyer. Szövetségünk tagjai között vannak, akik 
a tagdíjaikkal hátralékban vannak. Kérjük ezen  
t. tagjainkat, hogy tagdíj hátralékaikat még ez  
évben rendezzék. Hivatalos órák minden nap 
d. e. 9—12. és  d. u. 3 —7. tartatnak.

Felhívás! Kérjük egyesületünk azon t. tagjait 
és tagtársnőit, akik az 1927. évi betegápolási tan- 
folyamot hallgatták és még okmányaikat át nem 
vették, mielőbb jelentkezzenek a titkárságnál, 
VII., Dohány u. 74, I. em. 16.

B etegápolók  hírei.
K öszönetnyilvánítás. Orvos-elnökünk Rajnai 

Béla dr., nemrég elhunyt édesanyja halála és te 
m etése alkalmával a M agyarországi Betegápolók 
és Ápolónők O rszágos Egyesülete a tem etésen 
testületileg is képviseltette m agát és em lékszalaggal 
ellátott koszorút is helyezett a ravatalra, ezenkívül 
számos tagtársunk külön levélben fejezte ki részvétét.

Elnök urunk ezúton köszöni az ily széles kör
ben megnyilvánult részvétet és szívből viszonozza 
a vele kifejezett meleg érzelmeket.

H ázasságok . G yarm alhy Róza  ápolónő és 
Galambos István sz. főv. altiszt, f. évi október hó 
2-án a szegényház-téri plébánia templomban há
zasságot kötöttek. — H ertelendy Mária ápolónő 
és Kalm ár Ferenc  mechanikus, f. évi október hó 
10-én a szent Rókus kápolnában házasságot kö
töttek. Az uj házastársaknak kívánjuk, hogy a jó 
Isten áldja meg frigyüket tartós békével és boldog
sággal.

Nagy örömmel vettünk mi is tudom ást arról, 
hogy a főpolgárm ester ur G erlóczy Zsigm ond dr. 
egyetemi tanár, felsőházi tag  ur ő m éltóságát a 
székesfővárosi közkórházak központi igazgatójává 
kinevezte.

Közegészségügyünk érdem ekben gazdag régi 
vezéralakját érte e kitüntetés, akinek remélhetően 
sikerülni fog közkórházaink nehezen haladó szekerét 
jó útra terelni. Talán nem veszi szerénytelenségnek, 
ha e jó munkához jó egészséget és kitűnő munka
kedvet őszinte szívvel kiván e sorok utján az 
E gészségügyi A lkalm azónak O rszágos S zö v e t
sé g e  is.

H alálozás. Rontó A m brusáé  ápolónő egyesü
letünk egyik régi tagja, f. évi november hó 14-én 
62 éves korában elhunyt. Temetése f. évi november 
hó 16-án volt a rákoskeresztúri halottas házból. 
A tem etésen a szent Rókus kórház vezetőségén 
és ápoló személyzetén kívül, ahol legutóbb alkal
mazva volt — egyesületünk tagjai is nagy számban 
vettek részt. Egyesületünk nevében Válfy F erenc  
egyesületünk igazgatósági tagja búcsúzott el és 
helyezte a ravatalra kegyeletünk jeléül a koszorút. 
Nyugodjék békében!

R eile r  Irm a  ápolónő, egyesületünk tagja 61 éves korában 
f. évi novem ber hó 22-én szomorú körülmények között elhunyt. 
Azért írjuk „szomorú körümények közölt" mert az  illető a  szent 
István kórház Telepi utcai fiók-kórházéban teljesített szolgálatot 
és értesülésünk szerint gyom orrontást kapott állói az  éleitől, amit 
a  világi ápolónők koptak. Értesülésünk szerint többen is elron
tották a  gyomrukat, azonban szerencsére  komolyabb következ
ménye nem volt. Elhunyt kartársnőnk tetem ét felboncolták, 
azonban értesülésünk szerint nem nyert bebizonyosodást, hogy 
a  halál a  fogyasztott étel következm énye. M eoállapitást nyert 
azonban, hogy a  halált sz ivgyengeség idézte elő. Nem akarjuk 
a  boncolás eredm ényét kétségbe vonni, mégis helyesebbnek 
tartottuk volna, ha a  vizsgálat törvényszéki boncolás utján 
ejtetett volna m eg. Az igazság  érdekében  reméljük, hogy az  
igazgatóság  és a  tanács a  legszigorúbb vizsgálatot folytatja le 
ez ügyben cs akit m ulasztás terhel, a  legszigorúbb intézkedést 
fogantositják vele szem ben. R eile r  Irm a  testvérünk tem etése f. 
évi novem ber hó 26-án volt a  rákoskeresztúri halottasházból, 
am elyen a  kartársnők nagy szám ban vettek rész. Egyesületünk 
nevében V á lfy  F e re n c  igazgatósági tagunk parentálta el. 
Szere te tt testvérünk nyugodjék békében.

Igazga tóság i ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi nov. hó 9-én tartotta rendes havi ig. ülését. 
Balázs Flóra alelnök üdvözölte a nagy számban 
megjelent igazgatósági tagokat, m egállapítva a 
határozatképességet az ülést megnyitotta. D eák  
M. titkár felolvasta a múlt havi ülés jegyzőkönyvét, 
ami ellen kifogás nem tétetett. Válfy F erenc  az 
egyesület vagyoni állapotát ismertette, amit egy
hangúlag vettek tudomásul. S zieb en  Jó zse f főtitkár
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beszám olt az uj Otthon ügyében kiküldött bizottság 
munkájáról.Ismertette az uj Otthon céljaira kiszemelt 
ingatlan ügyében ’efolytatott tárgyalásokat és jelen
tette, hogy m ár csak a szerződés m egkötése és a 
m egállapított összeg lefizetése van hátra, ami 
egy-két napon belül szintén meg fog történni. 
Egyben kérte az igazgatóság, minden egyes tagját, 
hogy e sorsdöntő lépésnek sikeres befejezéséhez 
nyújtsanak segédkezet. Az igazgatóság  tagjainak, 
akik ezen ülésünkön résztvettek — a  látottak és 
hallottak, am iket ma még nem kívánunk a nyil
vánosság elé hozni — feledhetetlenné vésődtek 
emlékükbe. A jelentést örömmel és egyhangúlag 
vették tudomásul. Ezután a beérkezett leveleknek 
m egvitatása került sorra. L éva y  D em eterné, 
K o va csev ics  Viktória  és Vigh Á gostonná  — aki 
vitás ügyét rendezte — kérelm einek helyt adott 
az igazgatóság  és ezek az I. osztályba helyeztettek át. 
Sára i S za b ó  R ó zsi és L eh ő cz  Józse fné  azon 
kérelm ének, hogy a  11. osztályba helyeztessenek, 
az igazgatóság  helyt adott. M olnár F erencné  II. 
osztályba leendő h elyezését is m agáévá tette az 
igazgatóság, ha az oklevelét bem utatja a titkár
ságnak. D eák Mária titkár, az uj tagok névsorát 
olvasta fel, akik ellen észrevétel nem tétetett, 
ennek alapján a tagságuk tudom ásul vétetett. Több 
tárgy nem volt Balázs Flóra alelnök az ülést 
bezárta. — R endkívüli igazgatÓ 6ági ülés. A B eteg
ápolók Egy. f. évi nov. hó 12-én, B alázs Flóra 
alelnök vezetése mellett rendkívüli igazatósági 
ülést tartott. Az alelnök m egállapítva a határozat- 
képességet az ülést megnyitotta és a  szót á tadta 
V asek Ernő dr. ügyész urnák, aki ism ertette az uj 
Otthon ügyében m egkötött szerződés összes pontjait, 
majd kérte annak tudomásul vételét. Az ism ertetés 
után az igazgatóság egyhangúlag vette tudomásul, 
hogy a szerződés m egköttetett. E nappal az egye
sület Isten segítségével végre m egvetette a világi 
ápolók és ápolónők örökös O tthonának az alapját. 
A rendkívüli ülésnek más tárgya nem volt, Balázs  
Flóra alelnök meleg szavaival zárult.

Szüre ti ünnepélyünk. Egyesületünk f. évi 
október hó 2-án rendezte meg a  már szokásos 
szüreti ünnepélyét. R égen nem volt oly jól és 
szépen sikerült m ulatsága egyesületünknek, mint 
a most lezajlott szüreti ünnepélyünk Nagy elis
m eréssel és hálával kell m egem lékeznünk a 
rendezőség lárad tságot nem ism erő agilis szervező 
munkájáról mely m unkánkat végeredm ényében 
teljes erkölcsi és anyagi sikerrel zárhattuk le 
az ünnepélyt. Az ünnepélyünk sikere  bizonyítéka 
annak, hogy m egértéssel, kölcsönös komoly mun
kával, nagy és eredm ényes m unkát lehet elérni. 
Adja Isten, hogy ezen komoly és m egértő munka, 
amelyről ez - alkalommal egyesületünk tagjai 
tanúságot tettek, egyesületünk minden m egm ozdu
lásában  m ég fokozottabb m értékben nyilvánuljon 
meg, akkor sok eredm ényes sikert érhetünk 
még meg.

Az alábbi felülfizetések érkeztek be:
dr. Hiiltl Hiimér egy. tanár ur 29, Bell Vilma ÍO, Balázs 

Flóra, Boray józsefné, S ub a  Im réné 5, N. N., Németvölgyi úti 
kórház, Zsolnayné utján 4, Som ogyi Anna, Hallgató Gyula 3, 
R avasz  R óza, Banikovics Ella 2.50. dr. Kramolín Gyula, Klein 
Jenő é s  neje. N agy P ál, Vitkovics János, ífj. Virág Juliska, Gila 
F erenc , H orog István, özv. Tóth Gyuláné, K ovács F erenc , Török 
M ária, G örög F erenc. M árkus Jenőné 2, Schrem pf Kató, M arics 
julia 1.50, Horváth Lídia, Leopold Á gnes, O nody  János, B ereczky 
Im réné, H elyes Julia, Z radula S ándo rn é , M adarász  József, 
N ovak Isfvánné, N. N., Solym ossy B éláné, S o ó s  G ézáné, 
S allay  Vilma, S ch n e íd e r  Anno, Kubicza Anno, B alázsy Elemérné, 
K orody M ária, Németh Róza, O lasz Vilma, N ém eth Ferenc, 
Némefh László, O yarm athy Rózsi, R aichelez, Hubai, M észáros 
Józsefné, S án d o r Lidia, R osenberg  S om áné, V arga  Julia 1,

Vigh Á gostonné 1 p engő t és 10 kg. szöllöt é s  Pulai István 
30 fillért.

A felülfizetőknek ezúton is hálás köszö
netét mondunk.

Fiirdősök hírei.
Ezüstlakodalom . G ondos Islván  fürdős test

vérünk f. évi novem ber hó 18-án ünnepelte meg 
családi körben házasságának  25 éves évfordulóját. 
Ez alkalomból kívánjuk, hogy a jó Isten még sok
sok éven át tartsa  meg erőben, egészségben  
családjának.

V álasztm ányi ülés. A Fürdősök Egy. f. évi 
novem ber 3-án tartotta meg rendes havi választ
mányi ülését. Dr. D alm ady Zoltán  orvos-elnök 
hivatalos elfoglaltsága miatt N agy P ál ügyvezető 
elnök vezette le. A határozatképesség  m egállapítása 
után az elnök az ülést megnyitotta. Ó nodi János 
felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a választmány 
tudom ásul vett. Gila F erenc  a pénztári állományról 
tett jelentést, amit egyhangúan m egnyugvással 
vettek tudomásul. S zieb en  J ó zse f  főtitkár jelentette, 
hogy D alm ady Zoltán dr. orvos-elnökkel elkészí
tették azt a memorandumot, amelyben kérték a 
kereskedelm i miniszter urat, hogy az év három 
nagy ünnepének első nápján az üzemek leendő 
zárva tartásá t rendeleti utón érvényesítse A memo
randum elkészülte után ezt be is terjesztette. A vá
lasztmány a jelentést egyhangúlag vette tudomásul. 
Vitkovils János a szervezés ügyében szólalt fel. 
Célszerűnek tartaná, ha üzemenként értekezletet 
tartanánk. N agy P ál ügyv. elnök a  fürdőm estereket 
vélné összehívni egy értekezletre, amely értekez
letnek előadója D alm ady Zoltán dr. orvos-elnök 
lenne. S zieb en  Józse t főtitkár mindkét indítványt 
helyesnek tartotta, azonban a fürdőm esterek 
értekezletét eredm ényesebbnek tartja. Az indítvá
nyokat a  választmány egyhangúlag m agáévá tette. 
S z ie b e n  J ó zse f  főtitkár bejelentette, hogy a szö
vetség kötelékébe tartozó betegápolók egyesülete 
uj Otthonnak való ingatlant vett, ami mozgalmi 
szem pontból nagy jelentőséggel bir. Egyben kérte 
a fürdős testvérek tám ogatását is ezen akcióhoz. 
N a g y  P ál bejelentette, hogy ha a m űvész-estélyt 
meg akarjuk tartani, már most kell a  terem  lefog
lalásáról gondoskodni, különben lekésünk. A vá
lasztmány egyhangúlag határozta el az estély 
m egrendezését és m egbízta a terem  lefoglalásával 
az elnököt. Több tárgy nem volt, elnök az ülést 
bezárta.

V álasztm ányi ülés. Szövetségünk f. hó 13-án 
tartotta meg választmányi ülését. Dr. B enárd  Á g o st  
elnök üdvözölve a szép szám ban m egjelent 
választmányi tagokat a határozatképességet m eg
állapítva az ülést megnyitotta. Válfy F erenc  fel
olvasta a jegyzőkönyvet, amit N a g y  P á l észrevétele 
után a választmány tudomásul vett. S z e le  J ó zse f  
a pénztári állományról számolt be, amit a vá
lasztmány tudomásul vett. S zieben  J ó zse f  főtitkári 
jelentését tette meg, amelyhez dr. B enárd  Á g o st 
elnök, Tóth Gyuláné, Válfy Ferenc, S o m o g y i A nna  
és még mások tették meg észrevételeiket. A hozzá
szólások után a jelentést a választmány tudom ásul 
vette. Az ülés napirendje ezzel kimerült, az elnök 
azt bezárta.

E ladó fürdő. Egy vidéki 6000 lakosú városban  
egy gőzfürdő, vendéglővel, a m e lyh ez n a g y  k e r t-  
h e ly iség  van és trafik jogga l ju tányos áron eladó. 
Érdeklődni lehet a  szövetség titkárságánál VII., 
Dohány u. 74.
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