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A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9—12-ig, d. u.
3 - 7 óráig. Díjtalanul közvetít intézetek, klinikák,
kórházak, szanatóriumok, fürdők és magánosok
részére képzett személyzetet helyben és vidékre.
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lelvétetnek.

orvos, elnök
FELELŐS SZERKESZTŐ:

Kéziratok vissza nem adatnak.

SZIEBEN F. JÓZSEF

Előfizetési ár: </< évre 1 Pengő 20 f. (15.000 K.)

A M agyarországi Betegápolók é s Á poló
nők O rszágos Egyesületének
ism ertetése?)
A magyar világi betegápolók és betegápolónök egyetlen áilamjogilag megerősített alapszabá
lyokkal rendelkező, betegápolási tanfolyamok tar
tására és betegápolók, ápolónők képesítésére
törvényesen felhatalmazott, szigorú orvosi vezetés
alatt álló szakegycsülefe a Budapesten székelő
Magyarországi Belegápolók és ápolónők Országos
Egyesülete (saját helyisége és közvetítő irodája
Budapesten, VII., Dohány ucca 74, telefon : József
422—24), amely 1901/2-ben alakult és kezdetben a
néhány év múlva bekövetkezett haláláig hazánk
egészségügyi intézményeinek felvirágoztatása körül
elévülhetetlen érdemeket szerzett néhai báró
baharci Schwarlzer Olló dr. kir. udvari tanácsos
egyetemi tanár ur védnöksége alaft működőit,
immár 26. éve fennáll és állandóan egy budapesti
mütőorvos (jelenleg Rajnai Béla dr.) elnöklete
alatt teljesiti áldásos hivatását. 1927. március hó
25-én, fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából
a fővédnöki tisztséget V’ass József dr. népjóléti és
munkaügyi m. kir. miniszter ur, a védői tisztet
pedig nagyérdemű munkatársa Schollz Kornél dr.
államtitkár ur vállalta el.
Az orvos-elnök évenként 10 hónapig tartó
díjtalan rendszeres elméleti és gyakorlati tanfolyamot
tart, melyen az egyesületnek szigorúan fegyelmezett
és gyakorlati ismereteik megszerzése és kibővítése
végett közkórházaink különböző osztályain segéd
ápolókként beosztott tagjai állandóan kötelesek
résztvenni. Felvételi feltételek: orvos által meg
állapított testi és lelki rátermettség, a 4 elemi isk.
oszt. elvégzése, kifogástalan erkölcsi előélet. Jövő
évi tanfolyamunkra jelentkező hallgatóinktól 4
polgári isk. oszt. sikeres elvégzését is igazoltatni
kívánjuk.
Jelenleg hetenkint 2 órai előadást hallgatnak
jelöltjeink és pedig néhány év óta a jelentkezők
nagy száma miatt két csoportban. Az egyik csoport
előadója Schöller Károly dr. i öntgenologus és
sebész-orvos, az egyesület tb. elnöke, előadási
ideje kedd este 6—8 ó ra; a másik csoport előadója
Rajnai Béla dr. mütőorvos, szfőv. iskola-orvos és
egészségtan-tanár, a budapesti m. kir. bábáképző
intézet volt I. tanársegédje, aki tanfolyamainkat
megszervezte és alább ismertetett tanítási anyagunk
előadási methodikáját kifejlesztette és immár 20.
*1 Tisztelt taytórsainkat és jóakaróinkat ez alkalommal is
kérjük, hogy ismerőseik, betegeik, orvosaik körében országos
egyesületünket e közleményünk alapján minél szélesebb körök
ben ismertetni és pártolókat szerezni el ne mulasszák. (Szerk.)

esztendeje vezeti beiegápolónőink kiképzését:
jelenleg szerdánként este 7 - 9 órakor tartja
előadásait.
tgy-egy tanfolyamnak áflag 45-50 hallgatója
van (tavaly is összesen 90-en vizsgáztak). Eddig az
előadásokat a Népegészségügyi Muzeum (VI.,
Eötvös u. 3. I. em.) tantermében tartottuk, idén a
muzeum átalakítása miatt szűk egyesületi helyisé
günkben tanítunk. Emberi csontváz szétszedett
részei, fali ábrák, a fekete táblán sűrűn alkalmazott
vázlatos rajzok szolgálnak kisegítőül. A tanfolyam
szorgalmas hallgatása után — amit névsor olvasá
sával állandóan ellenőrizünk — jelöltjeink az egye
sület igazgatósága és a népjóléti és munkaügyi
in. kir. miniszter ur megbízott tanácsosainak
elnöklete alatt, valamint egyéb meghívott szak
tekintélyek előtt levizsgáznak, amiről ennek sikere
esetén bizonyítványt (és két éves kifogástalan
rendes egyesületi tagság után) „beiegápolói ok
levelet" nyernek.
1909 óta 1927 junius hó végéig összesen 470
hallgatónk vizsgázott le és nyert betegápolói ok
levelet, amiről pontos jegyzéket vezetünk. Ezenkívül
a világháború kitörése alkalmával a gróf Apponyi
Poliklinika tantermében az orsz. egyesület részéről
Rainai Béla dr. által rendezett rendkívüli tanfolyamon
150 hallgatónk közül 7ö-an nyertek — nagyrészt
uriasszonyok és hölgyek — sikeres vizsgálatuk
után önkéntes vöröskeresztes ápolónői oklevelet, a
többi levizsgázott és oklevelet nyert hallgatónk
hivatásos ápolónői megbízást vállalt a hadi- és
tábori kórházakban. Országos egyesületünk tehát a
fentiekkel együtt eddig 548 jól képzett okleveles
betegápolót és ápolónőt adott át hazánk közegész
ségügye szolgálatának.
Orsz. egyesületünk módosított alapszabályait
a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter sz. Ad
40238/1906 Ill a. sz. a. 1906. évi junius hó 8-án
megerősítette.
1902. évi megalakulása óta az egyesület
40 000-nél több esetben díjtalanul közvetített közmegelégedésre betegápolókat és ápolónőket hazánk
csaknem öszses egészségügyi és betegeket gyó
gyító vagy ellátó intézetei, magónfelek, sőt —
járvány idején - a belügyminisztérium rendelésére.
(Folytatása jövő számunkban.)

Minden tagtárs és tagtársnő erkölcsi köte
lessége legalább egy-két havonként egy kórházalap bélyeget megvenni. Kapható a megbizottainknál és a titkárságnál.
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A kom oly m unka u tolsó akkordja.
Még háromnegyed év előtt csak a lelkünk
mélyén élt a gondolata egy betegápoló Otthon
felállításának, és ma háromnegyed év után a gon
dolat testet öltött. Ma itt áll előttünk a betegápolók
ui Otthona: a mi áldozatkészségünk kézzelfogható
eredménye.
Egy hónap választel bennünket attól az időtől,
amikor az utolsó részletet — 14.000 pengőt —
lefizetjük és a ház homlokzatára felkerül a tábla,
mely hirdetni fogja, hogy e ház a betegápolók és
ápolónők Otthona. A szeretet hajléka, a hová a
munkából kiöregedett, megrokkant,munkaképtelenné
vált betegápolók és ápolónők, akik hozzásegítettek,
hogy ez igy legyen, bevonulnak, hogy hátralevő
napjaikat gondtalanul és nyugodtan éljék le
Az emberszeretetnek gyakorlati tényekben
való megnyilatkozását látjuk ezen intézmény meg
valósulásában. Igazi nagyszerű és áldásos előnyeit
csak a későbbi években, amidőn ez intézményünket
annyira tudjuk majd kifejleszteni, amidőn az már
a mai kulturígényeknek minden vonatkozásában
helytálló lesz, fogjuk látni és igazán érezni.
Azonban ezen utolsó hónap még sok meg
értést és áldozatkészséget követel a betegápolói
kartól. A fent jelzett összeg nagyobb fele is már a
vezetőségünk rendelkezésére áll. A másik hiányzó
feléről kell még a vezetőségünknek gondoskodni.
Mi hisszük, hogy a hiányzó összeg — mely el
enyésző kis összeg ahhoz képest, amelyet már
egyesületünk tagjainak megértésével és áldozat
készségével a vezetőségünk megtudott szerezni —
nem fogja vezetőségünket nehezebb feladat elé
állítani.
E feltevésünkre a vezetőségünknek az ad
jogosultságot, hogy tagjainknak — mint azt a múlt
számban közzétett közleményünkből is megállapít
hatjuk — csak egy kis töredék rész támogatását
nyertük el. Ma, amidőn az utolsó részlet-tartozásunk
kiegyenlítéséről van szó és mindenki láthatja,
hogy e nagy megmozdulása egyesületünknek — a
vállalt kötelezettségek szempontjából — minden
kételkedést eloszlató módon sikerült, az eddig
tartózkodókat és kételkedőket is cselekvésre fogja
indítani és ezek se késlekednek kivenni a részüket
az anyagi támogatás alól.
Azon elgondolással küldjük útjára ezen utolsó
felhívásunkat, hogy mindazoknak, akik ezideig
nem segítettek, módot nyújtsunk a segítésre. Aki
segíteni óhajt, az junius hó 15-ig cselekedje
azt meg.
I IW 'I
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S zövetségü n k közgyűlése.
Szövetségünk f. évi április hó 22-én tartotta
meg rendes évi tisztújító küldölt közgyűlését.
A közgyűlést Benárd Ágost dr. elnök nyitotta
meg. Megnyitó beszédében vázolta a mai súlyos
gazdasági viszonyokat, majd megemlékezett arról,
hogy egyesületek és magánosok ma milyen külö
nös időközökben jubilálnak, amire semmi jogcímük
nincsen. Mi ma jogcímet nyertünk arra, hogy
jubiláljunk, mert a szövetség ma X. közgyűlését
tartja. E szám magában is jogcím, azonban ha az
elmúlt évek nehéz küzdelmeit tekintjük és számí
tásba vesszük, hogy mindezek ellenére ma is még
felfelé Ívelő munkáról számolhatunk be, ez a
körülmény mindenek felett jogcím a jubilálásra. Mi
azonban a komoly munka szerény katonái vagyunk.

1928. iunius

akik nem az unnepeltetést keressük, hanem a
komoly munkából kérjük ki a részünket. Majd
üdvözölte a szakegyesületek központja kiküldöttét
Horváth István testvéri. A múlt évi közgyűlés
jegyzőkönyvének felolvasását nem kívánták, amit
határozatiig kimondottak és hitelesítettek. Szele
József az évi pénztári jelentését tette meg. majd
az évi mérleget olvasta fel. Papdy Ántalné ellenőr
jelentése után a pénztári jelentést tudomásul vette
a közgyűlés. Szieben József főtitkár tette meg évi
jelentését, majd Deák Mária titkár is beszámolt
a közvetítésről és levelezésről. A jelentéseket a
közgyűlés tudomásul vette és a tisztikarnak a fel
mentést megadta.
A felmentés megadása után korelnöknek
Nagy Pál választatott meg. A korelnök elfoglalta
az elnöki széket és megköszönve a bizalmat, a
jelölő bizottságba ajánlotta: Válfy Eerenc, Lázár
Mihályné, Papdy Antalné. Vitkovits János és Czeczatka Frigyes társainkat. A jelölő bizottság a
jelöléssel elkészülve az uj tisztikar a következő
képen választatod m eg:
Elnök: Benárd Ágost dr. Társelnök: Krizs
Árpád dr. Alelnökök: Nagy Pál, Balázs Flóra és
Madari Sándor. Főtitkár: Szieben józsef. Titkár:
Deák Mária Pénztáros: Szele József. Ellenőrök:
Papdy Antalné és Fazekas Mihály. Számvizsgálók:
Hallgató Gyula, Szunyogh Szeréna, Virág I Júlia,
Tizedes János, Gila Ferenc és Jelinek Lajos. Jegyzők :
Válfy Eerenc és Vitkovits János. Választmányi
tagok: Méder Mária, Boray Józsefné, Somogyi
Anna, Karvalits Eleonóra, özv. Tóth Gyuláné,
Gianotli Mária, Hercegh Ántalné, Görög Éerenc,
Suba Imréné, Lázár Mihályné, Bell Vilma, özv.
Máiray Józsefné, Dinnyér Isfván, Bereczky Imréné,
Varga Júlia, lamáskovics Mária, Gáspár Ágnes,
Válfy Mária, Kertész Károly, Schmídt József. Hartner
Alajos, Moldován Miklós, Bugyákí Ferenc, Kiss
István, Pellák Sámuel, Kövecses György, ids. Babay
József, Dankó István, Pusztay Júlia és Makky
István. Választmányi póttagok: Galabics Jánosné,
Tóth Etelka, Pék Jánosné, Kerekes Bálintné, Marics
Júlia, Girbován Sándorné, Nagy Erzsébet, Bokor
Zsuzsanna, Deutsch Nándorné és Rácz Julianna.
Benárd Ágost dr., úgy a maga, mint a megválasztott
tisztikar nevében megköszönte az újabban meg
nyilvánult bizalmat és Ígéretet tett, hogy ugyan
olyan ügyszeretettel fogja a jövőben is végezni a
szövetség reá bízott munkáját, mint azt eddig is
tette. Ezután Horváth István központi intéző tanácsi
tag üdvözölte a szövetséget és az ui tisztikart és
kívánta, hogy munkája a szövetségnek Isten segít
ségével válljon áldásdusan hasznára az egész
ségügyi alkalmazottaknak, kik az emberszeretet
nemes munkájában élik le minden idejüket. Végűt
egyes ügyek elintézése után elnök az ülést
bezárta.
^
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A fürdősök szék h aza.
Alig másfél hónapja, hogy a fürdősök évi
közgyűlése lezajlott, amelyen az uj tisztikart válasz
tották meg és több életbevágó indítványt fogadtak
el. Az indítványok közül különösen nagy horderővel
bir a szakegyesület jövő kialakulására és megerő
södésére a létesítendő székház.
Az ui tisztikar ez irányban meg is kezdette
a munkát, hogy a közgyűlésnek ezen nagy horderejű
határozatát gyakorlati utón megvalósítsa. Az el
gondolás az, hogy a szakegyesület vagyonát a
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tagoktól kamat ellenében kölcsönvett összegekkel
kiegészítik és az egyesület céljainak megfelelő
ingatlant szerezzenek be.
E célból az egyesület vezetősége egy kölcsön
előjegyzési ivet bocsájtott ki, amelyet a tagok
körében köröznek és amelyen a tag anyagi ere
jéhez mérten meghatározott összeget jegyez.
A kölcsönjegyzett összeget egy fél év alatt rész
letekben is lehet fizetni.
A kíbocsájiolt ivén eddig jegyzett kölcsön
összeg — ha figyelembe vesszük azt a rövid időt,
mely a közgyűlés óta felt el — reményt nyújt
arra, hogy a fürdősök székhaza is rövid időn
belül megvalósítást fog nyerni. Az eddigi ered
ményekből azt látjuk, hogy a fiirdős és fiirdősnő
testvéreink lelkében is nagy megértésre talált a
székház gondolata és aki ezideig a kezéhez vette
az előjegyzési ivet, nem is késett azon az erejéhez
mérten megfelelő összeget jegyezni.
Az eddig mutatkozó eredmény alapján szólunk
azon fürdős és fürdősnő testvéreinkhez, akikhez
még az előjegyzési iv nem jutott el. hogy ne kés
lekedjenek az előjegyzéssel. Akik jegyezni óhaj
tanak azok az egyesület titkárságánál is jegyez
hetnek, VII., Dohány ucca 74. 1. em. 16. szám
alatt.
Minden fürdős és fürdősnő a jegyzéssel kettős
célt szolgál. Először önmagának tesz anyagi
szolgálatot, mert a befizetett összege után maga
sabb kamatot élvez, mintha bármely pénzintézetnél
helyezné el nélkülözhető pénzét. Másodszor pedig
hozzásegíti az egyesület vezetőségét, hogy a
székház megszerzésével a fürdős és fürdősnő
testvéreinknek egy második otthont teremtsenek,
ahol ha megjelennek valóban otthonosan fogják
mindenkor érezni magukat.
Dolgozzunk és agitáljunk, hogy a székház
mielőbb nemes szolgálatába állhasson.

Évi beszám oló.
(Szieben F. József főtitkár jelentésének folytatása.)

Az egyesületünk az elmúlt évben tizenegy
igazgatósági, egy rendes és egy rendkívüli köz
gyűlést tartott, amely üléseken minden esetben azon
kérdéseket tárgyaltuk meg, amelyek az ápolói és
ápolónői kar jövő boldogulását voltak hívatva elő
mozdítani, valamint hivatva voltak úgy befelé, mint
kifelé az egyesületünk tekintélyét fokozni.
Végül főtitkári jelentésem befejezéséül egye
sületünk vezetőségének azon örök életű munkájáról,
tevékenységéről kívánok beszámolni, mely egye
sületünk 26 évi munkájára helyezi reá a koronát,
amely hivatva lesz példát és útirányt szabni a
jövő generációnak, hogy okos, céltudatos, jól
megfontolt áttekintéssel és megértéssel miként kell
és lehet a nagy egyetemes ápolói és ápolónői kar
érdekeiért áldásos és soha el nem múló szociális
intézményt megvalósítani. Ez a munkánk, amelyről
most számot kívánok adni, a mi uj Otthonunk meg
alapítása.
Bátran és nyugodt lélekkel mondhatjuk azt,
hogy alig akad egyesület, amelynek vezetősége
hasonló nagyszabású tervet olyan anyagi körülmé
nyek között, mint a mienk, meg tudjon valósítani.
Egyesületünk vezetősége a legnehezebb gazdasági
viszonyok idején nyúlt hozzá e nagy fontosságú
szociális kérdés megoldásához. És ha szabad ma
már azt mondani, Isten segítségével megoldottnak
is mondhatjuk ezt. Az elmúlt év október havában
egy gondolat kapcsán született meg a terv, amelynek
alapos és gondos mérlegelése után a gazdasági
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viszonyokat és tagjaink áldozatkészségét egybe
vetve arra a megállapodásra késztette a vezető
séget hogy egyesületünk, e hosszú évek óta
ébren tartott kérdését a megoldás révébe juttassa.
Az igazgatóságtól és a rendkívüli közgyűléstől
nyert felhatalmazás alapján indult meg a lázas
munka, melynek eredményeként ma arról számol
hatunk be a m. t. Közgyűlésnek, hogy 1927.
november hó 12-én alkalmunk nyílt 92.000 pengő
vételárban a VIII., Dobozy-u. 45. számú egyemeletes,
nagy telekkel rendelkező ingatlanra, igen kedvező
fizetési feltételek mellett szerződést kötni.
Mint már emliteffem a szerződést 1927.
november 12-én irta alá a megbízott héttagú
bizottság, amely bizottság az Otthon vételével
bízatott meg és amely alkalommal az ingatlan
vételének első részlete fejében 16.000 pengőt
fizettünk le. 1927. december hó 15-én, vagyis a szer
ződés megkötésétől számított egy hónap múlva
az esedékes második részlet fejében 4.000 pengőt
és a vételár fennmaradó tőkéje után esedékes
kamat fejében egy negyedévre esedékes 831
pengő 66 fillért kitevő összeget fizettünk le. Majd
1928. március hó 15-én esedékes harmadik részlet
fejében ismét 14 000 pengőt a fennálló tőke tar
tozásra és a második negyedévi tőkekamat fejében
669 pengő 14 fillért fizettünk le. Egy összegben
tehát a mai napig lefizettünk 34.000 pengő tőketartozást és !.500 pengő 80 fillérnyi kamatot.
Az uj Otthonunk 1927. november 1-től 1928.
március 1-ig jövedelmezett javunkra négy hónap
alatt 4.406 pengő 96 fillért.
Ezzel szemben apróbb kiadásokra (vizdij.
villany, kéményseprési dii slb ) a négy hónap alatt
488 pengő 73 fillért és két amortizáció törlesztési
részre 3864 pengőt költöttünk.
A fenti számokból megállapíthatjuk, hogy a
vezetőségnek ez irányú törekvései és célkitűzései
— bár sokszor kellett nehézségekkel megküzdeni
— a mai napig Isten segítségével jó eredménnyel
jártak. A nagy nehézségeken már túl vagyunk.
A munka azonban még nem nyert befejezést.
Először azért, mert az utolsó, vagyis a negyedik
részlet, amely 1928. junius 15-én válik esedékessé
és amely összeg még 14.000 pengőt tesz ki, kell
hogy kifizetésre kerüljön. Másodszor az ingatlan
úgy amint ma áll még nem szolgálja azt a
a szociális célt, azt az elgondolást, amelynek szol
gálatába kívánjuk állítani.
Nekünk fokozatosan kell ez uj intézményünket
a szociális tevékenység szolgálatába állítanunk.
E szociális szolgálatok első sorban az elaggott
tagjaink gondozása, beteg tagjaink részére egy
kisebb kórház berendezése, valamint azon tagjaink
részére, akik lakást igényelnek a lehetőséghez képest
olcsó áron lakások bérbeadása.
Eddigi munkánk és az eredmények igazolják,
hogy az ápolói és ápolónői kar az ő érettségével
és intelligenciájával megértette, mit jelent egy
ilyen szociális intézménynek a felállítása.
Erre az érettségre és intelligenciára alapozza
a vezetőség a jövő minkásságát. És ha ezen re
ményében a vezetőség nem csalatkozik, mint
ahogy eddig sem csalatkozott, hisszük, hogy egy
év múlva e helyen még gazdagabb eredményekről
számolhat be a vezetőség a Közgyűlésnek.
E nagy szociális intézményünk eredményes
befejezéséhez kérjük minden t. Tagtársunk és Tagtagtársnőnk további áldozatkészségét, hogy a
megkezdett szociális intézményünk a kor szelle
mének megfelelően készülhessen el és hogy áldásdus tevékenységéivel hozza meg a sokat szenvedett
ápoló és ápolónői kar békéjét és nyugalmát.
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Kérem a főtitkári jelentésemet vita tárgyává
tenni és komoly, céltudatos megvitatás után el
fogadni.
.
Szieben József, főtitkár.
Az 1928. évi március hó 25-én megtartott
közgyűlésünk fenti főtitkári lelentést és az igaz
gatóság benne ismertetett intézkedését egyhangú
lelkesedéssel elfogadta és jóváhagyta.
Dr. Rajnai Béla, elnök.

V eg y e s hírek.
Halálozások. Göndöcs Jenő a szent Rókusközkórház közszeretetben állott felügyelőié életének
44. évében rövid kinos szenvedés után elhunyt.
Életében nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban
is igaz barátja volt szenvedő embertársainak. Ö nem
csak hirdette, hogy szeresd felebarátodat, hanem
gyakorolta is a felébaráti szeretetet. A beteg em
bertársainál olt volt ha vigasztalni kellelt. Szerető
atyai jóindulattal kezelte az ápolónői kar ügyeit,
mert ott ahol lehetett és ahol szükség volt segítő
kezet nyújtott. A világi ápolónői kar benne egy
igazi ió barátot veszített el. Temetése f. évi
május hó 11-én d u. %5 órakor ment végbe a
Köztemető-uti halottas házból, amelyen a szövet
ségünket Sz/eben József főtitkár képviselte a
temetésen. A szent Rókus-kórház ápolónői közül
mintegy százan, fehér szolgálati ruhában, fityulásan
és fekete karszalaggal vettek részt. Az ápolónői
kar nevében özv. Tólh Gyuláné igazgatósági
kartársnőnk búcsúztatta el. A sírhelyen a koporsóra
minden ápolónő egy-egy kis gyöngyvirág csokrot
dobott, hogy ezzel is lanujelét adják végtelen
hálájuknak és szeretetüknek. Mi amidőn elhalálo
zásáról megemlékezünk, kérjük a mindenható nagy
Istent, hogy helyét ugyanolyan nemeslelkü emberrel
töltse be, mint amilyen Ö volt. Nyugodjék békében 1
— Bereczky Imréné szövetségünk régi hű tagja
életének 56. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése f. évi május hó 1i-én d. u. %5 órakor
a rákoskeresztúri temető haloitasházából volt,
amelyen az Országos Munkásbiztositó Intézet
nagy számban megjelent személyzetén kívül —
ahol alkalmazva volt — nagy szómban veitek részt
szövetségünk tagjai is. A szövetségünk szakosztályai
a Betegópolók Egyesülete és a Eürdősök Egyesü
lete egy-egy koszorút helyeztek el a ravatalra.
A tagokon kívül szövetségünket Nagy Pál alelnök
és Deák Mária titkárnő képviselte. A szövetségünk,
valamint az Orsz. Munkásbiztositó Intézet személy
zete nevében Válfy Ferenc szövetségi jegyzőnk
lelkek mélyére ható szavakkal búcsúztatta el.
Az elhunyt testvérünk porhüvelyének legyen könnyű
a föld, mely eltakarja. Nyugodjék békében!
Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete
f. évi május hó 25-én tartotta meg rendes havi
ülését, amelyen Balázs Flóra elnökölt. A határozatképesség megállapítása után Jajczai Mária fel
olvasta a jegyzőkönyvet, amit az igazgatóság
tudomásul vett és hitelesíttetett. Válfy Ferenc
az egyesületnek pénztár állományát ismertette,
amit az igazgatóság megelégedéssel vett tudomá
sul. Szieben József főtitkár jelentést tett a vidéki
hivatalos útjáról, valamint az Otthon eddigi ügyeiről.
Az igazgatóság nagy örömmel veszi tudomásul a
jelentést. Ezután a beérkezett leveleket tárgyalták le.
Gang! Ferencné kérelmét az igazgatóság a magáévá
tette és az I. osztályú tagok sorába helyezte.
Griindorf Nóra és Erdélyi Gyuláné kérelmét is
magáévá tétté az igazatóság és őket a II. osztályba
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helyezte át. A B-listás Közszolgálati Alkalmazottak
Országos Egyesületének levele olvastatott fel,,
amelyben kérik a vezetőségünket, hogy nyújtson
módot női kalapok olcsó áron való értékesítésére.
Az igazgatóság a kérelemnek helyt adott. Horváth
Imréné ügye tárgyaltatott, amelyben az igazgatóság
megintésre és a sorosságától megfosztotta. Heiger
Lujza és Exner Adolfné elkövetett szabálytalansági
ügyében mindkettőt megdorgálósra Ítélte. Maid
az uj Otthon házfelügyelői állását vitatta meg az
igazgatóság és egyéb ezzel kapcsolatos ügyet.
Ezután a vezetőségnek felhatalmazást adott az
igazgatóság egyes tárgyak beszerzésére. Az uj
tagok felolvasása után a tárgysorozat kimerülvén,
elnök az ülést bezárta.
Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete f.
évi május hó 3-án tartotta meg rendes havi választ
mányi ülését Nagy Pál ügyv. elnök vezetése
mellett. Az elnök megállapítva a határozatképességet
az ülést megnyitotta és kérte a közgyűlés által
újonnan megválasztott vezetőséget és a választmány
tagjait, hogy a reá bízott munkából mindenki
egyformán vegye ki a részét. Ezután Ónody János
a jegyzőkönyvet olvasta fel, ami két választmányi
taggal hitelesíttetett. GUa Ferenc a pénztári
állományról számolt be. majd Szieben József
főtitkár tett jelentést a közgyűlésen tett indítványok
kapcsán eddig foganatosított munkáról. A vá'asztmány a jelentéseket tudomásul veite. Nagy Pál
ügyv. elnök szaklapunkban megjelentközleményekre
tette meg észrevételeit, amikre Szieben József fő
titkár, mint szaklapunk felelős szerkesztője adta
meg a választ. Vilkovils János indítványozta,
hogy egy szükebbkörü székházbizottság válasz
tassák, amely ezen munkálatokat végzi és amely
esetenként jelentést tesz a választmánynak a végzett
munkájáról. Ugyancsak ő indítványozta, hogy az
egyesület nyomattasson székház bélyegeket. Az in
dítványokat a választmány magáévá tette. A székház
bizottságba Nagy Pál ügyv. elnök, Szieben József
főtitkár, Bugyáki Ferenc Vilkovils János és Pellák
Sámuel választattak be. A választmány az egyesület
belső ügyeit érintő több ügyet tárgyalt meg, majd
annak végeztével az elnök az ülést bezárta.
Választmányi ülés. Szövetségünk f. évi
május hó 24-én tartotta meg választmányi ülését
Nagy Pál alelnök vezetése mellett. A határozatképesség megállapítása után az elnök az ülést
megnyitotta, majd üdvözölte a közgyűlés által
megválasztott uj választmányi tagokat és kérte,
hogy az üléseket pontosan látogassák. Majd
Válfy Ferenc felolvasta a múlt havi ülés jegyző
könyvét, amit néhány stiláris módosítással tudo
másul vettek. Szele József a pénztári jelentést
terjesztette elő, amit a választmány megnyugvással
veit tudomássul. Szieben József a szövetség fej
lődéséről számolt be. amit a választmány örömmel
vett tudomásul. Ezután a választmány Szele Józsefné
indítványát tette magáévá. Somogyi Anna indít
ványát, mely szerint szükségesnek tartaná a szö
vetség helyiségeinek a kifestéséf, a választmány
magáévá tette. Szieben József főtitkár kérte a
választmányszékek beszerzésére, amit a választ
mány szükségesnek ismert el és az elnökséget
megbízta, hogy azokat szerezze be. Több tárgy
nem volt elnök az ülést bezárta.
Adós-vélel. Egy vidéki vizgyógyintézet bérbe
adó. Egy vidéki gőz- és kádfürdőt megvételre
keresünk. Mindkét esetben kérjük egyesületünkhöz
fordulni VIL, Dohány u. 74. 1. em. 16.
F e lelő s kiodó : S zieb en |ózsef.
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