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O tthon-avatás. Lapunk leguióbb meg
jelent számában hirt adtunk, hogy f. évi szep
tember 15-én Otthont avatunk. Sajnálattal érte
sítjük a t. kartársakat és kartársnőket, hogy 
ezen ünnepélyünket elhalasztottuk, amelyet köz
szeretetben álló orvos-elnökünk dr Rajnai Béla 
orvos ur súlyos betegsége tett indokollá. Ö sokat 
küzdött értünk és egyesületünk naggyá fejlesz
tése érdekében és nem lett volna hozzánk méltó; 
ha ezt az ünnepélyt nélküle kelleti volna meg
rendezni. Az Otthon-avatásról lapunk hasábjain 
értesítést fogunk adni.

R égi dolgok, uj tanu lságok .
Az utóbbi időben nagyon sokat olvastam 

közegészségüggyel foglalkozó munkákat folyó
iratokat. Sokat tanulmányoztam a minket közelről 
érdeklő dolgokat. Ezek az olvasmányok és utazá
sok felejthetetlenekké váltak életemben, mert pár
huzamot vontam hamarjában az én, azaz a régi 
kezdő-ápolónők és a most kezdő-ápolónők között. 
Milyen sivár, elhagyatott, senki által fel nem karolt 
volt e pálya.

Dolgoztunk mindent a betegekért és az i n 
tézményekért. Dolgoztunk becsülettel a bizonyít
ványért, mert a fizetés az silány volt. Senkisem 
törődött velünk, amig magunk meg nem alakiiofluk 
egyesületünket, azzal a céllal, hogy annak keretén 
belül küzdhessünk érdekeinkért, a jobb jövőért, 
a több megbecsüléséit, ami minket az elvégzett 
munka után méltán megillet.

Dr. Rajnai Béla orvos-elnök ur a tanfolyamok 
tartósával igyekezett az illetékes tényezők figyel
mét felhívni e fontos szakmára. Egy részről a tanítás, 
másik részről a sok beadványok, memorandumok 
készítésével küzdött. De hiába volt minden fára
dozás, nem akartak igaz törekvéseinkről tudomást 
szerezni. Nem lehetett megvalósítani sem a képe
sítést, sem a rokkantság esetére szóló biztosítást. 
A hatóságok, intézetek nem törődtek szakmánkkal, 
hiába való volt minden kérésünk és sok bead
ványunk.

Mi azonban nem csüggedtünk és igazságunk 
tudatában rendületlenül bíztunk abban, hogy eljön 
az idő és fáradozásainkat a siker fogja koronázni, 
f.s nem csalódtunk 1 Mégsem volt hiábavaló a

sok fáradozás, mert amint látjuk, amint olvassuk, 
a mai ápolónő-jelölt nem elhagyatott többé. Mert 
a közegészségügy vezetői, sőt lehet mondani, a 
nemzet legjobbjai vélték kezükbe az ápolónő
képzés ügyét, irányítását. Tanítva, megismertették 
a pályára lépőkkel hivatásuk nagy célját, misszió
ját. Ezzel őket felemelték és emberi sorsba 
juttatták. Már nem senkik, hanem igazi produktív 
munkát végző egyénekké lesznek elismerve, akik
ről gondoskodás történik. Így nem lesz nehéz 
becsületességben, Istenfélelemben, erkölcsösségben 
szolgálni a beteg emberiséget. Mindezen tapasz
talataimat összesürüsiive, úgy érzem, nem lesz 
nehéz a jövőben igazi betegápolónői gárdát 
nevelni.

Amint azonban örvendetesen állapítom meg, 
hogy a betegápolóképzés örvendetesen halad a 
komoly megoldás utján, ugyanakkor sajnálattal 
kell megállapítanom azt is, hogy a régi és kipró
bált és kellő tapasztalattal biró ápolónők, az 
újabban e pályára lépőkkel szemben bizonyos 
fokig kevesebb értékkel lesznek elbírálva. Ez min
den esetre hiba és nagy sérelem a régi ápolónői 
karra, ami orvoslást igényel. Az illetékes fényezők 
ne feledjék, hogy a régi ápolónők évtizedeket 
áldoztak fel e pályán a beteg emberiség és a 
közegészségügy szolgálatának és ha a múltban 
szenvedtek és áldozatokat hoztak, méltányos, 
hogy legalább is olyan elbírálásban részesüljenek, 
mint az újabban e pályára lépők. Ehhez jogunk 
van és ezéit minden erőnkkel küzdünk és 
harcolunk.

Az összetartásban reilő erőnkkel a képesíté
sünk előbbre jutott. Azonban ez üggyel kapcso
latban régi vágyaink közül nem egy halad ugyan
csak a megvalósulás utján.

i~la összehasonlítjuk a múltat a jelennel, azt 
látjuk, hogy a céltudatos munka és az össze
tartásban rejlő erőben mily nagy a produktivitás, 
a fejlődés. Itt van az. önsegélyzőnk, amely rövid 
négy-öt éves fennállása után oly gyönyörű 
eredményeket tud felmutatni, amely eredményt 
sok 30—40, sőt még régebbi múlttal rendelkező 
segély-egylet sem tud felmutatni, önsegélyzőnk 
áldásos munkáját a közel jövőben számszerűen 
is ismertetni fogjuk, hogy a munkájáról teljes 
képet nyerhessen minden egyes tagunk.

Itt van az Otlhonunk, amely még csak egy 
pár évvel ezelőtt a lelkekben élt és ma már 
valóság. Kis méretekben indult meg és lassan- 
lassan mind nagyobb méreteket kezd ölteni. 
Lehetőleg olcsóbb lakást biztosit a tagoknak, de
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ettől eltekintve, ha valakinek baja van, az Otthon 
lakói szeretettel veszik őt körül, jól tudván, hogy 
hogy ők csak magukra vannak utalva. Példa rá 
a legutóbbi eset, olt élt köztünk szegény öreg 
kartársnőnk, akit már beteghez nem küldhettünk. 
Ott tett-veit és azért tisztességesen meg tudott 
élni, sőt félre is tudott tenni. Megható volt látni, 
mennyire körülvették, szeretettel ápolták és ami
kor a kegyetlen halál elszólitotia, mély űrt hagyott 
maga után. A szövetség, az egyesület, de még 
inkább az Otthon lakói iskolapéldáját adták annak, 
mit jelent az összetartás.

Ez csak egynéhány eredmény a szervezett
séggel biztosított előrehaladásnak. Mit lehetne 
még elérni, ha még nagyobb megértéssel támo
gatnák az egészségügyi alkalmazottak a szövet
séget, egyesületet. Erre önmaga e pályán működő 
adja meg a választ azzal, hogy belép szövetsé
günkbe, egyesületünkbe, ha még nem tagja.

Balázs Flóra, aielnök.

Az úszóm ester sü rgősen  tanuljon m eg 
úszni.

Ne tessék megijedni, ez egyszer nem Magyar- 
országról van szó, bár nem egy esetben itt is 
megtörténik, hogy szezon idején, nem is egy 
esetben szaktudás hiányával veszik fel a vidéki für
dőinknél az úszómestert.

Az alábbi esetei egy napi lapunk hasábjáról 
vettük át és azzal a fenntartással közöljük, hogy 
az talán nem is felel meg a valóságnak. Azonban 
mit lehessen tudni. Ami nálunk nincs kizárva, az 
talán más országban is megtörténhet. Mert hiszen 
ma semmi sem olyan olcsó, mini az emberélet.

Az átvett sorok az alábbiakról adnak hirt:
A német uszószövetség híres jelszava: Minden 

német úszó, minden úszó életmentő. A német 
úszók nagyrésze le is feszi a külön vizbőlmeniési 
vizsgát.

A nagy propaganda mellett is vannak azon
ban helyek Németországban, ahol — úgy látszik — 
eddig nem nagy súlyt helyeztek az úszásra. Egy 
pfalzi város, Edenkoben tanácsa legutóbbi ülésén 
többek között ezt a határozatot hozta:

A város újból alkalmazza uszórrreslernek 
Offenbacher Emilt, heti 40 márka fizetéssel. 
Egyidejűleg azonban szigorúan meghagyja neki, 
hogy sürgősen tanuljon meg úszni,

Edenkoben város talán úszómestert szerződ
tetett, aki még csak most kezd úszni tanulni.

Edenkoben tehát megfelel Németországban a 
magyar Rátótnak.

Így szó! a közlemény. És mi felsóhajtunk: 
„Boldog Németország!“, mert ott csak egy magyar 
Rálól van, de mit szóljunk mi, akik tudjuk, hogy 
nálunk hány olyan hely van, ahol nem fontos a 
szaktudás. Ahol csak az a fontos, hogy a hely 
minél olcsóbb munkaerővel legyen betöltve. Aki 
nem hiszi, vegyen egv kis fáradtságot magának 
és tegyen körutat a vidéki stranduszodákban, az 
meg fog erről győződni.

Régi, de el nem évűit téma.
Szomorú, de valóság 1 Hosszú fáradalmak, 

küzdelmek és szenvedések között elért nemes 
célokat személyeskedések, vagy könnyelműen 
meggondolatlan cselekmények szokták nem egyszer 
pillanatok alatt romba dönteni.

Egyesületünk vezetősége alakulásának első 
órájától kezdve vívta és vívja nehéz harcait tagjai 
jólétéért, hogy úgy az anyagi helyzetei, mint a 
társadalmi pozíciót részükre minél magasabb fokon 
biztosítsa. Sokan nem tudják, vagy nem akarják 
megérteni, hogy milyen sok ellenséges akció 
törekszik Egyesületünk vívmányait elbuktafni, vagy 
legalább is háttérbe szorítani. Utóbbi időben nem 
csak külső ellenségeinkkel, hanem belső kilengé
sekkel s elítélendő magatartásokkal keli felvenni a 
vezetőségnek a küzdelmet. Olyan eseményekről 
futnak be a hírek, amelyek semmi körülmények 
között nem alkalmasak arra, hogy emeljék, ellen
kezőleg csorbítják egyesületünk féltve őrzött hír
nevét. Több tag ellen olyan panasz merül fel, 
hogy „Álljt!" kell kiáltanunk feléje, mielőtt mélyebbre 
sülvedne a meggondolatlanság örvényében. A ve
zetőséget nem érheti az elfogultság vádja, ha a 
helyes ösvényről letévedt testvérrel szemben a 
legradikálisabb megoldás álláspontjára helyez
kedve, sajnálattal bár, de kénytelen kihirdetni a 
kiközösítés verdiktjét. Az igazságos megtorlás, ha 
hírnevünk megóvásának érdekében történik, nem 
a kulturáíatlanság jele, hanem az elkövetett vétség 
következménye. Az Ég Urának végtelen irgalma 
sem menthette meg a pártütő angyalokat a 
bűnhődésiől.

Az egyesület könyörtelenül megtorol hírnevé
nek ártó minden cselekményt, legyen annak a 
kellő műveltségnek hiánya, gondaíUmság, vagy — 
ami a legsúlyosabb — rosszakarat a szülője. 
Az egyesület tekintélye, alapja a mi közös 
jólétünknek, következésképen mindnyájunk kötes- 
sége, hogy minden vonalon megőrizzük annak 
makulátlanságát. Sem a késő bánat, sem a könnyek 
patakja le nem mossa a rája ejtett foltot. Az az 
egyesület, amelyik azt megóvni nem képes, önma
gának ássa meg a sírját, elmerül, mint az a hajó, 
mely törött kormánykerékkel akar dacolni a tenger 
viharával. Az az igaz katona, aki a harc iüzében
— bár a szivén és lelkén hordja szeretettéinek sorsát
— nem gondol egyébre, mint arra, hogy diadalra 
segítse azt a zászlót, mely alait hűséget esküdött 
hazájának. Mi is katonák vagyunk, katonái egy 
oly fölséges eszmének, amelynek neve ragyogó 
betűkkel van feljegyezve a jócselekedetek arany- 
táblájára Mi nem tudjuk mi a béke. Állandó 
harcban állunk az emberiség legutóbb ellenségé
vel, a betegségek ezerkaru szörnyével. Ki virraszf 
krisztusi türelemmel a beteg mellett?... Ki védel
mezi. ki vigasztalja, ki enyhíti kínjait a szeren
csétlen betegnek, akihez sokszor félve, remegve 
közelednek hozzátartozói is?... Teljesit-e valaki
— az orvosi karon kívül — nemesebb hivatást, 
mikor az irgalom és szeretet fegyverével szembe 
szóltunk a leskelődő halállal ?... Senki rajtunk 
kiviül Aki a teremtő által hivatva van arra, 
hogy védője, ápolója legyen beteg embertársainak, 
nem frázis, ha kimondjuk, hogy az Isten angyalát 
helyettesíti a földön. A kötelességtudás száműz



1929. szeptember EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 3

gondolataiból minden önérdekei, egyedül hivatásá
nak él. A betegápolással foglalkozó egyénnek, 
legyen férfi, vagy nő, egy mondatból áll a törvénye : 
Nem a beteg van az ápolóért, az ápoló van a 
betegért.

Aki ezen igazságot nem érti meg, vagy gyen
gének érzi magát a teljesítéséhez — mától 
holnapig akar csak e pályán maradni — legtaná
csosabb ha lelép arról az útról, amelyen eddig 
is csak a napfényt, virágokat leste, a göröngyöket 
pedig messze elkerülte. Keressen más ösvényt, 
boldogulást, mert sohasem lesz hűséges katonája 
a betegápolásnak.

Nehéz, nagyon nehéz e pályán haladni és 
lemondással jár. Nemcsak verejtékünk, de sokszor 
a könnyeink is ráhullanak arra a csekély bérre, 
amit éjjelt, nappalt egybetéve, de sok esetben étien, 
szomjan kiérdemelünk. Hányszor előfordul, hogy a 
legodaadóbb szaktudással és lelkiismeretes ápo
lással úgyszólván a sir széléről rántjuk vissza a 
lemondott életet és elismerés helyett fájó kritika, 
meg nern érdemelt lekicsinylés a jutalmunk. Még
sem zúgolódunk. Istenbe vetett hittel küzdünk 
tovább Nehéz feladat — ismételem — igen nehéz, 
de van egy vigasztalásunk: az erkölcsi elégtétel. 
Ez kárpótolja az erkölcsi megaláztatásunkat. 
Keserűségünket édesiii lelkiismeretűnk tisztasága. 
Ez pedig sokkal nagyobb bér, mint a csengő 
valuta. Előbbit magunkkal visszük a síron túl is, 
utóbbit ilt hagyjuk a földön. Lelkünk, ha számot 
ad majdan földi sáfárkodásáról, napnál fényesebben 
igazolja magát e két szóval:

„Megtettem kötelességem!"
„Megtettem kötelességem!" Érdemes egy 

kissé gondolkozni e két szó jelentőségén. A beteg
ápolással foglalkozó egyén — morális értelemben 
— sohasem tagadja meg a beteg óhaját azzal, 
hogy „ez nem kötelességem!" Mert a szónak 
értelmében mindent, ami a beteg gyógyulásának 
eredményével öszefüggésben van, úgy fizikai, 
mint szellemi erejével — a törvényes határokon 
beiül kötetes teljesíteni. Pályánkon ismeretlen 
fogalom e két szó: „Nem kötelességem!"

Ezt hirdetjük mi már régen és hirdetni fogjuk 
ezután is, amig a Mindenható érdemesnek tartja, 
hogy a Magyarországi Betegápolók és Ápolónők 
Országos Egyesülete teljesítse önzetlenül nemes 
hivatását a mi drága, csonka Hazánk és a szenvedő 
betegek javára.

A betegápoláshoz tehát egész létek kell és 
aki ilyen lelket nem tud e pályára hozni, jobb ha 
nem is kezdi azt meg. Csak az lépjen e pályára, 
akinek a lelkében él a beteg emberiség iránt soha 
ki nem alvó szeretet. Ha lelkünk tisztaságával 
kezdjük meg a betegápolás nemes munkáját, el 
kel! jönnie annak az időnek is, amikor munkánk 
elnyeri méltó jutalmát.

Dinyér István.

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

Beiegápoíőnői vizsga.
Mini szaklapunk hasábjain beszámoltunk, az 

elmúlt évben a szegedi csoportunk kérelmére 
Szegeden is fanfolyamot indítottunk meg, hogy 
ottani csoportunk tagjainak módot nyújtsunk a 
betegápolástan elméleti elsajátítására. A tanfolyam 
több, mint 50 hallgatóval indult meg, amely szám 
a tanfolyam végeztével 33 hallgatóra csökkent. 
Az előadások megtartására a szegedi dékáni 
hivatal a sebészeti klinika tantermét bocsájioita 
rendelkezésre. Az előadói tisztet dr. Tróján Emil 
tanársegéd, valamint dr. Tokai László tanársegéd, 
dr. Vükén Ferenc és dr. Bakay György orvos 
urak voltak szívesek vállalni, akik mindannyian 
önzetlenül és nagy odaadással végezték nehéz 
munkájukat.

A vizsga f. évi augusztus hó 1-én folyt te, 
amelyre a népjóléti minisztérium dr. Darányi 
Gy. professzor ur, a szegedi közegészségügyi inté
zet igazgatója küldetett ki vizsgabiztosnak, akit 
külföldi tartózkodása miatt az intézet tanársegédje 
helyettesített. A szövetségünk, egyesületünk meg
bízásából Balázs Flóra alelnök, Szieben József 
főtitkár, Deák Mária titkár és Dvorcsák Anlal dr., 
a szövetség ügyésze vett részt. Dr. Rajnai Béla 
orvos-elnökünk betegsége miatt nem vehetett részt. 
A szegedi csoportot Csáby Sándor titkár, a 
szegedi vezérlőbizottság képviseletében Olasz 
György, mint annak elnöke vett részt.

A 33 hallgató részben kitűnő, részben jó 
eredménnyel tette te a vizsgái A vizsga végeztével 
Balázs Flóra alelnök letetette az ápolók és ápoló
nőkkel a fogadalmai. Szabados Iionka meg
köszönte az előadó uraknak fáradtságot nem 
ismerő munkájukat, valamint az egyesület veze
tőségének mondott köszönetét, hogy módot nyújtott 
a tanfolyam elvégzésére. Mély vallásosságtól 
áthatott beszéde könnyeket csali a jelenvoltak 
szemébe. Az egyesület nevében Dvorcsák Anlal dr. 
ügyész ur mondott köszönetét az előadó uraknak 
fáradozásukért és egyben átadta az egyesület 
díszoklevelét. Az előadó urak nevében dr. Tróján 
Fmil tanársegéd köszönte meg az egyesület 
figyelmességét, majd magas szányalásu, hazafiság- 
tól izzó beszédével záródott a vizsga. A vizsga 
után barátságos bankettet tartottak, ahol meleg 
ünneplésben részesítették tanáraikat és az egye
sület vezetőségét. A. bankett keretében felszólalt 
még Szieben József főtitkár és az egyesület iránti 
hűségre szólitolta fel az egészségügyi alkal
mazottakat.

Nem mulaszthatjuk el, hogy e beszámoló 
után lapunk hasábjain is meg ne emlékezzek a 
szegedi dékáni hivatal jóindulatáról, melyet a 
terem átengedésével tanúsított. Fogadják ez utón 
is hálás köszönetünkeí. Ugyancsak hálásan köszön
jük dr. Vidákoviis Kamilló meleg rokonszenvét, 
amelyet ugyancsak a tanfolyam megindításával 
kopcsolalban tanúsított.

Sok ápolónő és ápoló van még Szegeden, 
akik nem végeztek elméleti tanfolyamof és akik 
most azzal a kéréssel járultak a vezetőséghez, 
hogy újabb tanfolyam rendeztessék. Amennyiben 
erre lehetőség adódik, a vezetőség nem fog el
zárkózni egy újabb tanfolyam rendezése elől.
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Vegyes hírek.
M agyar-est. A Betegápolók Egyesülete f. évi 

szeptember hó 15-én este 8 órai kezdettel, saját Otthona 
dísztermében, Vili., Dobozi-utca 45. sz. a. M agyar- 
este t rendez. Belépődíj nincs. Ruhatár 50 fillér. 
Magyar ruhák az egyesület titkárságánál beszerezhetők. 
Jó ételekről és italokról gondoskodás történik. Legyen 
ott minden egészségügyi alkalmazott!

H ázasságok . Bálhori Zsuzsanna ápolónő és 
Zemnilzky Géza fürdős, szövetségünk tagjai f. évi 
aug. hó 4-én házasságot kötöttek. — Takács Ágnes 
ápolónő, szövetségünk tagja és Keserű Gyula f. évi 
augusztus hó 3-án házasságot kötö tek. A házastársaknak 
boldog házaséleíet kívánunk.

Halálozások. Nagy Józsefné kartársnő, aki 
aki több mint két éve töltötte be Szövetségi Otthonunk 
házfelügyelői tisztét, f. évi augusztus hó 3-án, életének 
63-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. A Beteg- 
ápolók Egyesülete egy lelkes harcosát vesztette el az 
elhunytban, aki az egyesületért minden áldozatra min
den időben kész volt. Az ősszel lett volna 25 éves 
tagja az egyesületnek. Bár az elhunytnak leánygyer
meke volt, az egyesület a maga halottjának tekintette 
és kérte, hogy az eltemettetésről gondoskodhasson, 
amely kérést az elhunyt leánya teljesített. A temetés 
f. évi augusztus hó 6-án d. u. 4 órakor folyt le a 
rákoskeresztúri halottasházban a református egyház 
szertartása mellett. Az elhunyt hozzátartozóin kivül az 
egyesületünk tagjai nagy számban jelentek meg a 
temetésen. A gyönyörű ravatalt koszorúk és csokrok 
borították el. A halottasháznál és a sírnál az operaház 
énekkara énekelt. A lelkész búcsúztatója után Balázs 
Flóra alelnök az egyesület vezetősége nevében rövid 
szavak kíséretében az elhunyt kartársnő mellére tűzte 
a 25 éves tagság jutalmául az egyesület által adomá
nyozott ezüst jelvényt. A simái Válfy Ferenc vezető
ségi tag mélyen szántó szavakkal búcsúztatta el 
szeretett halottunkat. Nyugodjék békében!

Szunyoghy Szeréna kartársnő, egyesületünk 
régi hű tagja, életének 38-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. évi augusztus hó 26-án 
d. u. 4 órakor volt a rákoskeresztúri halottasházból a 
református egyház szertartása mellett. Az elhunyt 
maradványait — amennyiben hozzátartozói nem voltak 
— az egyesület temettette el. A temetésen az egyesület 
tagjai igen nagy számban vettek részt, kik közül sokan 
fehér szolgálati ruhát öltöttek fel. A temetésen az 
operaház négytagú énekkara gyászdalokat énekelt. 
Az egyesület nevében Válfy Ferenc igazgatósági tag 
búcsúztatta el. Az elhunyt utolsó rendelkezéséről jövő 
számunkban külön fogunk megemlékezni. Emlékét 
soha el nem múló kegyelettel őrizzük!

Nagy Miklós az Első Budapesti Fürdőszemélyzet 
Betegsegélyző és Temetkezési Egyletének közszeretetben 
álló alelnökének és a Fodrászipartestület Betegsegélyző 
és Temetkezési Egyletének titkára f. évi julius hó 17-én, 
életének 50. évében, egyleti tagságának 25. évében 
váratlanul elhunyt. A megboldogult földi maradványait 
f. évi julius hó 21-én d. u. %5 órakor a farkasréti 
temető halottasházából a róni. kath. egyház szertartása

szerint szentelték be és ugyanazon temetőben örök 
nyugalomba helyezték, a csak nem régiben elhunyt 
édesanyja földi maradványai mellé, mindkét egylet 
nagyszámban megjelent tagjainak mély részvéte mellett. 
A simái a Fodrászipartestület Betegsegélyző és Temet
kezési Egylet nevében annak alelnöke, az Első Buda
pesti Fürdőszemélyzet Betegsegélyző Egylet nevében 
pedig annak titkára mondott szivreható búcsúbeszédet. 
Mindkét egyesület kegyeletének jeléül koszorút helyezett 
el sírjára.

Gyermek felruházás. Szövetségünk és annak 
szakosztályai, mint az elmúlt évben, úgy ez idén is 
ismételten felruházza azon tagok gyermekeit, akik erre 
igényt tartanak. Már most felhívjuk azon t. Tagtársak 
és Tagfársnők figyelmét, akik e segélyezésben részt 
óhajtanak venni, jelentsék be igényeiket a szövetség 
titkárságánál. Előre bocsájtjuk, hogy ha az igénylés 
olyan mérvű lesz, amelyre a vezetőség nem számított, 
úgy egy családból csak egy gyermek részesülhet segé
lyezésben. Egyben felkérjük a tehetősebb tagjainkat, 
hogy adományaikkal segítsék a vezetőséget, hogy 
minél több gyermeket örvendeztethessünk meg.

Adomány. Az elhunyt Nagy Józsefné leánya, 
Klein Emilné a Betegápolók Otthonának egy párnát, 
egy párnahuzatot, egy hálóinget és egy zsebkendőt 
adományozott. Az adományért ez utón mond hálás 
köszönetét a vezetőség.

Köszönet nyilvánítás. Édesanyám elhunytával 
ért fájdalmas mély gyászomban és édesanyám iránt 
érzett rokonszenvért fogadják ez utón hálás köszöne- 
temet. Klein Emilné,

szül. Nagy Rozália.

Felhívás. Egyesületünk vezetősége betegápoló 
kartársaink és kartársnőink szives figyelmét felhívja 
ismételten is igazgatóságunk azon szigorú határozatára, 
melyet még a műit évi rendes közgyűlésünk is meg
erősített, hogy t. i. egy-két éven belül összes tagjaink 
a betegápolóifnőiJ oklevelei megszerezni tartoz
nak. A f. é. szeptember havában kezdődő betegápolási 
tanfolyamunk utolsó alkalom erre. Jelentkezzünk idején 
a titkárságnál.

F igyelm eztetés. Alapszabályaink értelmében a 
két hónapnál több hátralékkal elmaradt tagok a szö
vetség kötelékéből törlendők és igy minden jogigényü
ket elvesztik. Ennek alapján kérjük hátralékos tagjain
kat, hogy elmaradt tagdíjaikat rendezzék, mert az 
ebből eredő károsodás az elmaradott tagokat terheli.

Hivafnlos órák. Dr. Dvorcsák Antal, szövet
ségünk ügyésze minden héten csütörtökön este 7-től 
8 óráig tart hivatalos órát. Jogi tanácsért és peres 
ügyben szövetségünk tagjai forduljanak bizalommal 
ügyészünkhöz. Jogi tanács és munkaügyből eredő 
peres ügyet díjtalanul végzi, magánügyből eredő ügye
ket méltányosan intéz el. — Fürdős szakosztályunk 
vezetősége minden héten csütörtökön este 7-től 8 
óráig tart hivatalos órát. — A szövetség irodája vasár- 
és ünnepnap kivételével minden nap reggel 9 órától 
12-ig és délután 3-tól 7 óráig tart hivatalos órát. Ezen 
időben lehet a tagsági dijakat befizetni és egyéb 
ügyeket elintézni.
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