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A „N épszava"
A ,,Népszava" f. évi november hó 9. számában 

jónak látta a kórházi állapotokkal kapcsolatosan 
ismét súlyos kritikát gyakorolni feleltünk.

Azt mondta többek között, hogy „borravalóra 
kényszereden ápolónők". „Bejáró éjjeli ápolónők, 
akik sokszor naphosszal munkában voltak, vagy 
maguk is tőrödön beteg asszonyok, virraszlani 
még csak képesek, azonban betegeket ellátni, 
kemény munkál végezni aligha".

Így ir az a lap, amelyik magát munkáslapnak 
szereti feltüntetni. Akkor ir igy. amikor az ápolói 
kar titáni harcot folytat azért, hogy ne vegyék el 
a kenyerét, ne dobják ki az utcára. Nem azzal 
jön, hogy mi lenne a segités módja, hanem súlyos 
birálalot mond, segít azoknak, akik mindenkiben 
jót látnak csak a világi ápolói karban nem.

Pedig azok a lekicsinyleit éjjeles ápolónők 
már 15, 20 és 30 évet töltöttek el olt bent a 
betegek ágyai mellett. És ma se tudja, mit hoz a 
jövő, mit hoz a holnap, hogy vájjon nem dobják-e 
ki és mehet koldulni, azzal a tudattal lelkében, 
hogy ehhez a „Népszava" is hozzásegítette. 
Csodálatos, hogy mennyire tudatlannak tartják az 
egészségügyi alkalmazottakat, ha azt hiszik, hogy 
nem látjuk, mire céloz a „Népszava" cikke. Látszólag 
a munkások érdekében, azonban valójában azoknak 
tesz szolgálatot, akik tűzzel-vassal a főváros 
kórházaiban a Márta-Egyesület tagjait helyezik el.

Vagy csak egyetlen egyszer is felszólalt-e a 
„Népszava" az ellen az óriási különbség ellen,‘amely 
minden fekinletben fennáll a Márta, a szerzetes- 
rendiek és a világiak között? Pedig tudja a kis 
hamis, meri ott ülnek a főváros bizottságában a 
vezetőik és az ő beleegyezésükkel is rendeznek 
be külön ebédlőt, felszolgálással a Márta-tagoknak. 
A világiaknak pedig ott kell enniök a kórteremben 
a betegek között és sokszor az ebédet se fogyaszt
hatják el, mert ágytál stb. kiszolgálással eltellik 
az idő, miáltal az élelüket hidegen, élvezhetellen 
állapotban fogyaszthatják csak el, ha elfogyaszlják.

De tudnia kellene azt is, hogy a kórházakban 
nem csak borravalólesésre kényszeredett, azaz 
borravalóra leső ápolónők dolgoznak, hanem 
önludaios szervezett ápolónők vannak, kik szivvel 
és keresztényi türelemmel ápolnak, kiknek bizony 
megalázást jelent, ha borravalóval kínálják meg.

Azt gondolja a „Népszava", ha azt a pár öreg 
ápolónőt — akik ha öregek, mégis csak java 
életüket a főváros szolgálatában töltötték el, ott 
öregedtek meg — eltávolítják a kórházakból és 
kenyértelenné teszik, hogy akkor megjavulnak a 
kórházi állapotok ? Ha igy van, akkor a V.A.O.Sz
nak miért volt 1919-ben első teendője, hogy a 
rendieket eltávolíttassa a kórházakból? Mi akkor 
is megmaradtunk betegápolóknak, akkor is beteg-
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"-mondhatjuk, imádkoztunk is. Megmaradtunk akkor 
is keresztényeknek és magyaroknak.

Azokaí az urakal pedig, akik úgy érzik, hogy 
a „Népszava" cikkei támogatás a részükre, 
emlékeztetjük 1918-ra, amikor egy pár szájhős 
egy egész házat erőszakolt ki a fővárostól, 
tömegekre hivatkozva. Pedig akkor se volt tömeg 
a hátuk mögött és ma sincs. Tehát csak ilyen 
értékkel bírálják el cikkeikéi.

Mi pedig azt üzenjük a „Népszaváénak, hogy 
támadásai ellenére is érzünk magunkban annyi 
erői, hogy becsülettel szerzett jogainkal megtudjuk 
védeni. Balázs Flóra.

Ankét a fürdőmunkások képesítése  
tárgyában.

A Fürdősök szakegyesüleie már hosszú 
evekkel ezelőtt mozgalmat indított a fürdőmunkások 
képesítése ügyében. Már évekkel ezelőtt is orvosok
ból álló ankét vitatta meg a kérdést. Ezen az 
ankéton dr. Rajnai Béla főorvos ur ismertette 
azt a tervezetet, melyet a szakegyesülef felkérésére 
készített. Az ankéten részt vett orvos urak beható 
tárgyalás után ezen több módosítást eszközöltek, 
majd az átjavitott tervezet a népjóléti minisztérium
hoz került fel. Ez óta évek múlottak el. A fürdős 
szakegyesülef vezetősége időközben felkérte dr. 
Dalmady Zollán egy. tanár urat, hogy vállalná a 
szakegyesület orvoselnöki tisztét, aki a felkérésnek 
szívesen tett eleget. Székfoglalója alkalmával 
első programm pontjává tette, hogy minden törek
vésével azon lesz, hogy a rürdőmunkásság a képesí
tést elnyerje. Elnöksége ideje alatt több Ízben 
sürgette a minisztériumban ez ügy elintézését. 
Azonban az iigy megoldása igen lassan haladt 
ez ideig előre. Dr. Dalmady Zollán egy. tanár ur 
kezdeményezésére f. évi november hó 19-én este 
ankét ült ismét össze e lágyban a Balneológiái 
Egyesület helyiségében. Az ankéton részt vettek: 
dr. Dalmady Zoltán egy. tan., dr. Benczúr Gyula 
e. tanár, egészségügyi főtanácsos, dr. Rainai Béla 
főorvos, dr. Czyzewszky Gyula főorvos, egészség
ügyi főtanácsos, dr. Mandler Oltó ig. főorvos, 
dr. biliéi Pap Lajos főorvos, dr. Farkas Márton 
főorvos, dr. Mayer Károly főorvos, dr. Perczeller 
István főorvos és dr. Weinberger Miksa főorvos, 
a szakegyesülef részéről Nagy Pál ügyv. elnök. 
Dr. Pajor Sándor ig. főorvos Írásban adta be 
véleményét. Az ankét összehívásának szükséges
ségét dr. Dalmady Zollán egy. tanár ismertette. 
Dr. Rajnai Béla főorvos a már átdolgozott terve
zetét ismertette amelyhez a megjelentek ' hozzá
fűzték észrevételeiket. Majd két bizottság válasz
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latot! meg. Az első bizottságba : dr. Benczúr Gyula, 
dr. Rajnai Béla és Nagy Pál jelöltetett. Ezen 
bizottság feladata a tananyag és tanmenet ki
dolgozása. A második bizottságba: dr. Czyzewszky 
Gyula, dr. Farkas Marion, dr. Mayer Károly és 
Nagy Pál választatott. Ezen bizottságnak a gazda
sági részt kell kidolgoznia. Az ankét úgy határozott, 
hogy ha a bizottságok elkészülnek, jelentést tesz
nek, majd ennek alapján egy újabb ankét hivatik 
egybe, amelyen véglegesen formába öntik a 
tervezetet és igy ezt elkészítve beterjesztik a 
népjóléti minisztériumhoz.

Bajok a fővárosi közkórházakban.
Hetekkel ezelőtt a fővárosi napilapok hasáb

jain nagy részletességgel körülirt cikkek jelentek 
meg, amelyekben Ripka Ferenc főpolgármester 
leírta a közkórházakban tett kőrútján nyert tapasz
talatait. Amiről a főpolgármester ur irt, abban 
semmi újat nem mondott, mert hiszen arról 
mindenki tud. Újat mindenki akkor hallott volna, 
ha a főpolgármester ur azt irta volna meg, hogy 
a  bajokon miként vél segíteni.

A közleményekből egy tételt mégis kiraga
dunk — ami bennünket betegápolói szempontból 
érint — és ez azon pontja a cikknek, mely azt 
módja, hogy „az ápolószemélyzet ellen még min
dig sok a panasz" és amely bajon a főpolgár
mester ur véleménye szerint úgy gondolna segíteni, 
ha rendiekkel és ,,Márta“-ápolónőkkel váltanák 
őket fel, akik nézete szerint hivatva vannak 
tanfolyamok által intelligens és képzett személy
zettel a főváros közkórházait ellátni

Nem kívánjuk a főpolgármester ur jóhiszemű
ségét kétségbevonni, azonban engedtessék meg, 
hogy feltételezzük, hogy e nyilatkozata elhamar
kodott volt és c kérdésben mégsem nyert elég 
betekintést, vagyis ha nyert, úgy az csak felületes 
lehelell. Mi nem kívánjuk állítani, hogy a világi 
ápolónők hiba nélküliek. Azonban alig hisszük, 
hogy ugyanezt lehetne állítani — bár nem kívánunk 
sem a rendiek, sem a „Marta"-be!iek értékéből 
egy szemernyit is levonni — a nem világi néven 
ismert ápolónőkre. Mert hiszen gyarló emberek 
vagyunk és a közmondás is mondja, „tévedni 
emberi dolog". Alig hisszük, hogy akadna ember, 
aki életében ne tévedett, vagy olyant ne tett volna, 
ami — ha jóhiszeműen követte is azt el — elíté
lendő volt.

Azonban hogyan gondolja a főpolgármester ur 
a leváltást megoldani, mert erről nem nyilatkozott? 
Mert ha e kérdést becsületesen es nem anti
szociálisán akarná megoldani,, mégsem oly egy
szerű a dolog. Eelvetődhetne a kérdés „miért"? 
A sok érv mellett csak egyet kívánunk itt leszegezni 
és ez az, hogy a székesfővárosi közkórházi alap 
1928. évi költségelőirányzatából az tűnik ki, hogy 
a főváros közkórházaiban f. évi január 1-én a 
következő szolgálati idővel rendelkező világi 
ápoló-személyzet volt nyilvántartva:

10 éven felüli szolgálati idővel . . . .  101
6 —10 évi szolgálati idővel............................ 209
2 —5 „ „ ..................................  318

1 „ „  .................................. 136
vagyis összesen : 764

Ha igazságosak akarunk lenni, úgy el kell 
ismernünk, hogy a 764 világi ápolónő közül több 
mint háromnegyedrészben már akkor is a főváros

szolgálatában állott, amikor annak pénzügyi viszo
nyai következtében a havi fizetésük még egy pár 
cipőre, sőt még egy pár jobb minőségű harisnyára 
se volt elegendő. Hogy ilyen körülmények között 
az élelmezés is sok kívánni valót igényelt volna, 
nem is kell külön megírni. Ezek a világi ápolónők 
és ápolók e nehéz időkben is rendületlenül ki
tartottak, sőt emberfeletti munkát is vállaltak, mert 
abban az időben a csekély fizetésért nem akadtak 
vállalkozók, akik nem tekintve kizárólag az anyagi 
javakat, hivatásszerűen állottak volna a beteg 
emberiség szlgálatába. A Magyarországi Beteg
ápolók Orsz. Egyesülete pedig segítette a fővárost, 
hogy évről-évre képzettebb személyzetre tehessen 
szert, mert évenként elméletijtanfolyamokat rendezett 
dr. Rajnai Béta orvoselnöke vezetése alatt és 
dr. Schöller Károly főorvos ur közreműködésével. 
És ma már alig van a főváros közkórházaiban a régi 
ápolónők közöff olyan, aki hosszú szolgálati évei 
és gyakorlati ismeretei mellett ne szerezte volna 
meg a népjóléti minisztérium kormánybiztosa előtt 
megtartott elméleti betegápolási vizsgálatról szóló 
képesítő oklevelét!

Tehát ezen a téren nincs is és nem is lehet 
hiba és panasz. A hibát nézetünk szerint — ki
mondjuk az igazat, ha fáj is — abban látjuk, hogy 
rossz az a rendszer, mely szerint a főváros köz- 
kórházaiban az ápolónőt és ápolónőt megkülön
böztetik Meg kell változtatni a rendszeri és meg
szűnik a panasz. A rendszerváltoztatás alatt azt 
értjük, hogy — méltányossági szempontból — 
aki betegápolási teendőket végez, minden tekintet
ben egyféle elbírálás alá essék. A szolgálati éveik 
figyelembe vételével egyenlő fizetést, egyenlő 
élelmezést és a lakás szempontjából is egyenlő 
tisztaságot és kényelmet élvezzenek. Ha a fővárosi 
közkórházakban ilyen elbírálás alapján kezelik a 
személyzeti ügyeket, úgy béke és nyugalom fogja 
megszállni a lelkeket, önbizalom fog uralkodni a 
lelkeken és visszatér a munka szeretete és ambíciója 
a lelkekbe, amit az utolsó évek rossz szelleme 
már-már kiölt azokból.

Különös megnyugvásul szolgálna végül, hogyha 
a főváros egyszer már az évek óta beígért vég
legesítés és nyugdíj kérdését megoldaná. Cikkünk
kel a békét kívánjuk szolgálni és reméljük, hogy 
az abban foglaltak mielőbb megoldásra találnak. 
> — — —-B* " I ^». — — m t

Tájékozlató tagjaink használatára.
Mit követel és mit ad a Társadalombiztosító 

Intézet ?
Szövetségünk tagjai legnagyobb részének 

nagy a tájékozatlansága a Társadalombiztosító Inté
zettel szemben, miért is úgy véljük, jó szolgálatot 
teszünk az által, ha az alá biakban ismertetjük, 
hogy mit követel és mit ad ez a tagjainak.

Biztosítási járulék a rrapibér-osztályban :
______L H. Ili, IV. V  VI. VIL Vili.
P. —.34 —.52 —.84 1.18 1.52 1.86 2.20 2.52
hét napra, illetőleg egy teljes bérfizetési hétre 
pengőben.

A táppénz naponkénti összege:
az 1. napibérosztályban —.48 —.60
a IL —.72 -.90
a HL 1.20 1.50
a IV. 1.68 2.10

az V. 2.16 2.70
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a VI. napibérosztályban 2.64 3.30
a VII. „ 3.12 3.90
a VIII. „ 3.60 4.50

A biztosított nőtagok terhességi és gyermek
ágyi segélyének naponkénti összege :

az 1. napibérosztályban -.80
a 11. 1.20
a HL 2.—
a IV. 2.80
az V. 3.60
a VI. 4.40
a Vll. 5.20
a Vili. 6 .-

A biztosított tag elhalálozása esetén járó 
temetkezési segély összegei:

az 1. napibérosztályban 24.—
a 11. 36 —
a HL 60.—
a IV. 84 —
az V. 108 —
a VI. 132.—
a VII. 156.—
a Vili. 180.-

A biztositott nötag szoptatási készpénz- 
segélyének naponkénti összege . . . .  60 fillér.

A családtagok:
a) Terhességi és gyermekágyi 

segélyének naponkénti összege . . . .  40 fillér.
bl Szoptatási készpénzsegélyének 

naponkénti ö s s z e g e ............................... 30 fillér.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a biztosítási já

rulék felét a munkaadó tartozik fizetni.

V egyes hírek.
Oyermekfelruliázás. Szövetségünk f. évi december hó 

16-án (vasárnap) d. u. r/.S órakor rendezi meg első gyerinek- 
felruliázó ünnepélyéi. Ez alkalommal szövetségünk szegényebb 
sorsú tagjainak gyermekei közül több mint 15-nek juttat szövet
ségünk ruhát Szövetségünk ezen uiabb akcióióval is segít
ségére kiván lenni azon tagjainak, okik a mai nehéz gazdasági 
viszonyok közepette azon súlyos gondok között élnek, hogy 
gyermekeiknek ruházkodásai miként oldják meg. Az ünnepélyt 
szövetségünk helyiségében, VII , Dohány-u. 74. i. cm. 16. sz. 
alatt a fen! jelzett időben rendezi meg, amelyre a szövet
ség minden egyes tagját szeretettel hívja meg a szövetség 
elnöksége.

Asztaltársasági kifizetés. Az Otthon asztaltársaság 
f. évi december hó 16-án este */2 7 órakor tartja kifizetését a 
szövetség helyiségében, Felhívjuk az Otthon Asztaltársaság 
tagiait, hogy a tcntjelzett időben a kiűzetésre pontosan jelen
jenek meg.

Tea-estély. A gyerinekfelruházás és aszaltársasági k i
fizetés után t. évi december hó 16-án este tél fi órakor tea
estélyt rendezünk, amelyre a szövetség tagjait ezúton hívja meg 
az elnökség.

Műsoros estély. Szegedi csopoihink november 4-én 
tartotta első műsoros ismerkedési tea-estélyét. Az estély úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült, ami az agilis 
rendezőség érdeme, akik élükön sárai Szabó Kózsi titkárnővel 
mindent elkövetlek, hogy az estély minél iobbun sikerükön 
A műsor kiemelkedő számai vollak : I. Nagyasszonyunk, hazánk 
reménye, énekelte: Gaál Erzsiké, harmoniumon kíséitef: 
Slánle Teréz. 2. Rőt) magyar, szavalta : Paál Mária. 3. A szó
rakozott kisasszony, monolog, e lőadta: Gelb Károlyné, 
4. Irredenta-dalok, énekelte és hegedűn önmagát kisérte: 
Kovács Juliska. 5. A bársony kutya, dialóg, előadták : Habel- 
le r Anna és Banikovits Ella. fi. Aktuális kupiék, cilera kíséret
tel, előadta : Halmos Bálink 7. Szerelem a férfiakat, monológ, 
előadta: Wenner Boriska. fi Magyar dalok, énekelte: Szaba
dos Ilonka. A műsor minden egyes száma oly sikerült volt, 
hogy ez hivatásos művészeknek is becsületére vált volna. 
Az estély lényét dr. Tróján tanársegéd úrral az élén, az orvosi 
kar több taglónak megjelenése is emelte. A kedélyes estély a 
késő hajnali órákban ért véget.

Feliilfizetések. A Eürdősök Egyesülete állal f. évi októ
ber Író 21-én Bürger József képleleplezésével kapcsolatosan 
megtartott társasvacsorára a következők voltak szívesek ado
mányokkal hozzájárulni: Hungária-fürdö 9. — , Dicsi János 5.—. 
Moldován Miklós, Schramm Károlyné 3. — , Váqner József, 
faragó József, Balázs fló ra  1.—, Varga András 1.50 és Szabó 
Sándor 50 fillér. A vezetőség ezúton mond köszönetét az ado
mányozóknak.

Felszólítás! A szövetség vezetősége ezúton szólítja fel 
a szövetségünk hátralékos tagjait, hogy kötelezettségeiket még 
ez évben teljesítsék. Alapszabályaink értelmében csak két havi 
tagdíjjal lehet elmaradni. A szövetség azon tagjai, kik a fel
szólítástól számított egy hónapon belül nem rendezik tagdíj- 
hátralékukat vagy elmaradásuk okát nem igazolják kellően, 
kilépetteknek tekintendők és a szövetséggel szemben mi idén 
előnyüket, igényiogosultságukat elvesztik. Mindenkinek saját 
érdeke, hogy a felszólításnak eleget tegyen.

Szövetségi ülés. Szövetségünk f. évi október 
hó 18-án tartotta meg rendes választmányi ülését. 
Nagy Pál alelnök vezette az ülést, aki megállapí
totta a határozatképességet és kérte a múlt havi 
jegyzőkönyv felolvasását. Válfy Ferenc felolvasta 
a jegyzőkönyvet, ami ellen kifogás nem volt. 
Szele József a havi pénztári jelentését tette meg, 
majd Szieben József beszámolt vidéki kiszállásáról. 
Beszámolt a központi vezérlőbizottság ülésének 
lefolyásáról és bejelentette, hogy Szegeden beteg
ápolási tanfolyam indul meg, valamint jelentést 
tett a közkórházi ápolószemélyzet véglegesítése 
ügyében tett lépésekről. A választmány a jelentést 
tudomásul vette. Több apró kérdés megvitatása 
után elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. A Eürdősök Egyesülete 
f. .évi október hó 11-én tartotta meg választ
mányi ülését. Nagy Pál ügyv. elnök megállapította 
a határozatképességet és bejelentette, hogy 
dr. Dalmady Zollán orvoselnök külföldön tartóz
kodása miatt nem jelent meg az ülésen. Önody 
János felolvasta a mull havi jegyzőkönyvet, ami 
ellen kifogás nem tétetett. Gila Ferenc a pénztári 
állományt ismertette, amit a választmány tudomásul 
vett Nagy Pál ügyv. elnök beszámolt a Bürger- 
féle képleleplezési ünnepély munkálatairól, majd 
annak rendezését beszélte meg a választmány. 
Pellák Sámuel és Kövecses György bízattak 
meg, hogy Bürger lózsefel, az ünnepeltet lakásáról 
az ünnepély színhelyére kisérjék el. Az elnök 
bejelentette, hogy a szövetség október 1-től 
rendszeres jogvédőt kért fel Ugyancsak a szövet
ség karácsonyra gyermek-felruházási akciót rendez, 
amelynek költségeihez a szakosztály támogatását 
kéri. Bejelentette továbbá, hogy a központ kiadá
sában megjelenik a Szakszervezeti Tudósító, 
amelynek évi előfizetése 3 pengő. Végül bejelen
tette, hogy dr. Dalmady Zollán, az egyesület 
orvoselnöke, külföldön való tartózkodása miatt az 
ünnepélyen nem vehet részt A jelentések tudomá
sul vétele után az ülés egynéhány kisebb jelentőségű 
ügyet vitatott meg, majd az elnök az ülést be
zárta.

Igazgatósági ülés. A Betegápoiók Egyesülete f. évi 
október hó 19-én tartotta meg rendes havi ülését, amelyen 
Balázs F lóra  elnökölt. Az elnök megnyitó üdvözlő beszéde 
és a határozatképesség megállapítása után Deák Mária titkárnő 
felolvasta a jegyzőkönyvet, mely ellen észrevétel nem létetett. 
Válfy Ferenc pénztáros a havi pénztári állományról le lt jelen
tést, ami tudomásul vétetett. Szieben József főbikái tette meg 
havi jelentését, amelynek tudomásul vétele után a beérkezett 
levelek és kérelmek intézteitek el. Száz K lá ri kél elmét meg- 
szigoiitással teljesítette az igazgatóság. Dr. Roskoványi l.ajosné 
kérelméről csak a jövő ülés fog dönteni. Renlye Lászlónál, 
csak mint uj tagot veszi vissza az igazgatóság. Pajor Mária 
és Boro/ka Sarolta kérelmének helyt adott. Droba l.ajosné 
kérelmét elintézetlen ügye miatt az igazgatóság nem 
tette magáévá. Leopold > gnes és Soós Gézané közöli fenn
álló ügyben az igazgatóság a bíróság álláspontjára helyez
kedett. Az elnök bejelentette, hogy a betegápolók Otthonában
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mosókonYhái rendezel! be. A főtitkár a karácsonyi gyermek- 
felruházás eddigi előkészítési munkálatairól számolt be. Ezután 
az igazgo óság több belső ügyet tárgyalt, maid az uj tagok 
névsorának ismertetése után az elnök az ülést bezárta.

Választmányi ülés. Szövetségünk a nyári 
szünet után f. évi szeptember tió 27-én tartotta 
meg rendes ltavi ülését, amelyen a választmány 
tagjai nagy számban jelentek meg. Az ülést 
dr. Benárd Ágost szövetségi orvoselnök nyitotta 
meg. aki üdvözölvén a megjelenteket, kérte az utolsó 
ütés jegyzőkönyvének felolvasását. Válfy Ferenc 
felolvasta a jegyzőkönyvet, amit a választmány 
tudomásul vett és két taggal hitelesített. Szele József 
a két utolsó hónap pénztári állományáról számolt 
be, amit a választmány egyhangúan vett tudomásul. 
Szieben József főtitkár tette meg ezután a jelentését, 
teleülésében ismertette, hogy szövetségünknek a 
nyári szünet előtt Szegeden egy csoportja alakult, 
amely csoport azóta szép fejlődésnek indult és a 
taglétszáma meghaladja a 45-öt. Jelentette, hogy 
a betegápolók ülésén elhatározták, hogy az idén 
szegényebb tagjaink gyermekei részére felruházási 
akciót indítanak. Kérdést vetett fel, hogy a szövet
ség választmánya kivánja-e, hogy ezen akció a 
szövetség neve alatt rendeztessék-e meg és 
hozzájárul-e anyagi támogatásával, vagy pedig a 
betegápolók szakosztálya maga rendezze-e meg. 
Nagy Pál, Balázs Flóra, Szele József és még 
többek hozzászólása után a választmány a szövet
ség nevén kívánta az akciót megrendezni és az 
anyagi hozzájárulást megszavazta. A jelentések 
után a beérkezett levelek olvastattak fel, amikre 
az intézkedés megtétetett. A jelentést egyébként 
a választmány tudomásul vette. Néhány egyéb, a 
szövetséget érintő ügyet tárgyalt még le a választ
mány, majd az elnök az ülést bezárta.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesü
lete f. évi november hó 16. tartotta meg rendes 
havi ülését. Az ülést Balázs Flóra alelnök nyitotta 
meg.A határozatképesség megállapítása utón Jajczai 
Mária felolvasta a jegyzőkönyvet, amit némi 
módosítással az igazgatóság tudomásul vett. Válfy 
Ferenc a pénztári állományról számolt be, aminek 
elfogadása után Szieben József főtitkár ismertette 
az egyesület mull havi munkáját. Majd ismertette 
azon munkaprogrammot, melyet az egyesületnek 
teljesítenie kell. Beszámolt a betegápoló Otthon 
ügyeiről, végül pedig a gyermekfelruhózási akció 
eddigi állásáról, valamint az ünnepély idejéről 
és megrendezéséről beszélt. A főtitkári jelentéshez 
Balázs Flóra fűzte hozzá észrevételeit, ami után 
a jelentést az igazgatóság tudomásul vette. 
Szieben József főtitkár ezután nyomtatványok 
rendelésére kért engedélyt, amit az igazgatóság 
megadott. Balázs Flóra alelnöknő javasolta Kirchner 
Béláné szkf. biz. tagnak az egyesületünk disz- 
tagjává való megválasztását, amit az igazgatóság 
egyhangúan és lelkesen tett magáévá. Császár 
Gyuláné kartársnőt bizonyítványai alapján az igaz
gatóság a 11. osztályba helyezte át. Droba Lajosné 
és Tömés Jánosáé kérelmének az igazgatóság 
csak egy év után ad helyet. Ezután az igazgatóság 
még több az egyesület belső ügyét érintő kérdést 
vitatott meg, majd az uj tagok névsora olvastatott 
fel, amely elfogadtatott. A tárgysorozat kimerülvén 
elnök az ülést bezárta.
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'•/tű ’sztmányi ülés. Szövetségünk f. évi nov. 
hó 15-én tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Az ülést dr. Benárd Ágost orvos-elnök 
nyitotta meg és a határozaiKepesség megállapítása 
után Váll'y Ferenc felolvasta a múlt havi jegyző
könyvet, amit a választmány egyhangúan vett tu
domásul. Szele József a pénztári állományról tett 
jelentést, majd Szieben József főtitkár a havi 
jelentésében ismertette a szövetség kötelékébe 
tartozó szakosztályok működését, valamint ismer
tette azt a munkaprogrammot, amit el kell 
végeznünk. Ismertette végül a szakegyesületek 
központja részéről beérkezett leveleket. A jelen
téseket a választmány tudomásul vette. Egynéhány 
a szövetség ügyeit érintő kérdés megvitatása után 
elnök az ülést bezárta.

Fürdős testvéreinkhez! Az elnökség ismé
telten felkéri mindazon kartársakat és kartársnőket, 
akik f. évi november havával bézárólag a fürdősök 
székhazára jegyeztek kölcsönt, azt mielőbb szol
gáltassák be. Akik az előjegyzésüket netán vissza
vonták, azoktól az elnökség elvárja, hogy azl 
bejelentsék.

Választmányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi november hó 22-én tartotta meg rendes 
havi ülését. Az ülést Nagy Pál ügyv. elnök vezette 
le. A határozatképesség megállapítása után Ónody 
János felolvasta a jegyzőkönyvet, amely hitelesít
tetett. Gila Ferenc pénztáros beszámolta pénztári 
állományról, amit a választmány tudomásul vett. 
Szieben József főtitkár jelentette, hogy a napi 
lapokban közlemény jelent meg, hogy a minisz
térium legközelebb a parlament ele terjeszti a: 
fürdőügyi törvényt, miért is a szakegyesületnek 
éber figyelemmel kell lennie, hogy a fiirdős- 
képesités a fürdőügyi törvény keretében nyerjen 
megoldást. Nagy Pál ügyv. elnök a főtitkári jelen
téssel kapcsolatosan bejelentette, hogy dr.Dalmady 
Zoltán orvoselnök a fürdősképesités ügyében an- 
kétot tartott (amelyről lapunk jelen számában 
beszámolunk). A jelentést a választmány tudomásuk 
vette. Nagy Pál ügyv. elnök feltette a választmány 
előtt a kérdést, hogy a szakegyesület megrendezze-e 
a farsangi idényben a szokásos művész-estélyéi 
A kérdést azért kívánja eldöntetni, mert a helyi
séget már most kell biztosítani. A választmány 
egyhangúlag a rendezés mellett döntött Még 
egyes szervezeti ügyeket vitattak meg, majd az 
elnök az ülést bezárta.

Székház-bélyeg. A Fürdősök Egyesületének 
székház-bélyege elkészült. A bélyegek igen szép 
kivitelben készültek. Kéri a vezetőség, hogy a  
a szaktársak és szaktársnők emlék céljából és- 
a székház ügyének mielőbbi megvalósulása 
érdekében váltsák azt meg.

Kitüntetés. Tobler János orsz. gyűlési képviselőt, a 
szakegyesületeink központi elnökét, a németek részéről magas 
kitüntetés érte. A kitüntetési még abból az időből érdemelte 
ki, amikor még a prágai parlam enten képviselte az elszakított 
felvidék magyarságának érdekeit, amiért hónapokat töltött 
Illává börtönében, maid a felvidékről kiutasították. Abban az 
időben a német kisebbség érdekeinek is bátor szószólója volt 
aput most Németország azzal hálált meg, hogy Tóbler Jánosi 
kitüntette a német becsületrend érmével. Kitüntetése alkalmával 
a szakegyesületek f. évi november hó 24-én este társas-vacsorát 
!5.ndeztek tiszteletére, amelyen ez alkalommal ünnepelték a 
kitüntettek A vacsorán szövetségünk részéről Balázs Flóra, 
Nagy Pál, Szieben József, M éder Mária, Somogyi Anna és 
Vilkovils József vettek részt. Nagy Pál a szövetségünk és 
Balazs F lóra  a dolgozó magyar nők nevében üdvözölte kiváló 
barátunkat.

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 
szövetségünk minden egyes tagjának.
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