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1931.
Odakint a nagy világban, tengeren innen és 

tengeren túl, a világháborút követő tizenkettedik 
esztendő ellenére is mindenütt nagy az elégedet
lenség és a nyugtalanság. Társadalmi, gazdasági, 
politikai téren válságos állapotokról érkeznek hírek, 
még a győztes államokból is, nincs mit csudái- 
koznunk tehát, ha a legyőzöttek vétig megsarcolt 
országaiban is a mindinkább terjedő nyomorúság 
és fokozódó megélhetési nehézségek hallatlan 
mértékben sújtják úgy az államot alkotó egyéneket 
és társadalmi osztályokat, mint az államok rendjét 
megőrizni, fenntartani és irányítani hivatott kormá
nyokat és kormányzati szerveket egyaránt. Úgy 
tudom, hogy a németek néhai nagy hadvezére, 
Moltke kardoskodott — persze a franciákon ara
tott fényes győzelme után — a háborúnak mintegy 
törvényszerű szükségessége mellett, azzal az érve
léssel, hogy miként a nagy természetben is, viha
rok, vizáradások, tűzhányók kitörése és katasztro
fális földrengések időnkint megismétlődve meg
tisztítják a levegőt és a talajt, azonképen a népek 
háborúira is szükség van, melyek hivatva lennének 
minden rosszat elsöpörni és az emberiséget le
rombolt roskatag intézményeinek erősebb nem
zedékkel uj és tökéletesebb alapokon való fel
építésére kényszeríteni.

Nos hát — feltételezve természetesen, hogy 
a világháború óta eddig elmúlt idő után még világ
szerte mutatkozó fenyegető jelenségek jogot adnak 
immár a tanulságok levonására és a következte- 

' tések megtételére — úgy látszik, hogy a múlt 
évszáz nagy hadvezére az ő első pillanatra való
ban tetszetős megállaeitásával alaposan „levizs
gázott" és véleménye alighanem alapos revízióra 
szorul...

Most pedig, ha szabad nagy dolgokkal a 
kicsinyeket összevetnünk, mit szóljunk ezek után 
a magyar egészségügyi alkalmazottaknak a nagy 
világégés után üszkös romjaiból nagy nehézségek 
árán talpraállított két testvér-szervezetéről: a 
betegápolónők és fürdősök országos egyesületeiről 7 
Az általános lenyomorodás bizony gyászos nyomot 
hagyott mindkettőn és mi, akik e két egyesület 
ezernél jóval több tagjának: hazánk közegészség
ügye derék munkásainak erkölcsi és anyagi meg
erősítésén fáradunk, a legnagyobb aggodalommal 
tekintünk bizonytalan jövőjük elébe.

Mert hiszen élni nekünk is jogunk van és mi 
megélni akarunk is, még pedig a magunk ember
ségéből első sorban a reánk méltán igényt tartó, 

sőt nagyobbrészt reánk szoruló egészségügyi 
intézmények becsületes szolgálatára. Tanfolyamain
kon alapozzuk meg a szükséges ismereteinket — 
ezidén tudvalévőén a fürdősök tanfolyamát is meg
szerveztük — fáradságos testápolói munkánk dijja- 
zása tekintetében igényeinket a megélhetés bizto
sításának legalsóbb határáig lefokoztuk. Ezzel 
szemben azonban — különösképen betegápoló
nőinket — támogatás helyett bizonyos oldalról 
szinte tervszerű mellőzésben és az önérzetüket, 
munkakedvüket sértő és gyengítő elbánásban 
részesítik munkaadóik: magánosok, hatóságok 
egyaránt. Hiszen, ha e panaszok csak szórványo
san jelentkeznének, nem tennők azokat szóvá e 
helyen. Mindenki tudja, hogy ilyen nagy létszámú 
testületeknél a tagok bizonyos százalékszámának 
értékcsökkenésével számolnunk kell, de ezen 
igyekszünk is a {felvételnél mindinkább szigorított 
feltételeink alkalmazásával (két év óta tanfolya
mainkra uj növendéket csakis 4 polg. osztály vég
zettségével veszünk fel), továbbá a nem megfelelő 
elemeknek kíméletlen kiselejtezésével segíteni,

Azt a veszteséget, amit betegápoló tagjaink 
a betegápolót igénylő nagyközönséget csaknem 
kivétel nélkül sújtó nagy anyagi leromlás révén 
kénytelenek elszenvedni, nem is említjük, bár 
részben ennek is tulajdonítható hónapok óta elhe
lyezésre váró állásnélküli tagjaink nagy száma.

Hanem mind több és több oldalról kapjuk 
elszomorító hírét annak, hogy sok esetben évek 
óta kifogástalanul működő betegápolónőinket egyik 
vagy másik intézetnél rövid utón elbocsájtják, de 
nem ám munkahiány vagy valamely szolgálatbeli 
vétség miatt, hanem egyszerűen azért, hogy őket 
a gyakran sokkal kevésbbé képzett vagy tapasz
talt egyéb egyesület- vagy társaságbeli „hölgyek
kel" avagy bizony nem ritkán idegen országból 
betelepített apácákkal felváltsák. Magánintézetek 
— jól tudjuk — az ezen a téren még nem korlátolt 
szabadverseny alapján teljes joggal járnak el, ha 
a kedvükre való alkalmazottaikat saját érdekük 
szerint választják meg. Igyekszünk is minél meg
felelőbb ápolószemélyzet nevelésével az érdekelt
ségeknek rendelkezésére állani.

A mi nagy panaszunk ezúttal az indokolatla
nul mellőzött, egyetlen megélhetési lehetőségüktől 
kegyetlenül megfosztott münkástestvéreink meg
védésére irányul. OKeveles, képzett — évek óta 
bevált — betegápolónőinket mellőzve az utóbbi 
évek alatt alapított és újonnan szervezett kliniká
kon pl. a betegápolásban egyáltalán nem vagy 
sokkal gyengébben képzett apácákat alkalmaznak 



2 EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZOTTAK LAPJA 1931. január

és a nagyobb városaink közkórházaiban — első 
sorban székesfővárosunkban — hasonló sérelmes 
intézkedéseket vagyunk kénytelenek minden komo
lyabb ok nélkül elszenvedni. Ehhez járul felsőbb 
helyen csak nemrégiben is szóvá tett az a jelenség, 
hogy — sajnos éppen a mély szociális megértése 
miatt is általános tiszteletnek örvendő Manninger 
tanár miskolci kezdeményezése folytán — most 
már számos kórházi főorvos neveli a maga szak
mája számára, tehát ugyancsak egyoldalúan, a 
maga ápolónőit, mit se törődve azzal, hogy a 
közérdeket alig szolgálja vele, ellenben okleveles 
ápolónőinknek már úgyis szinte megbénuló elhe
lyezkedési lehetőségét szerfelett megnehezíti.

Illetékes helyen ismételten is siker nélkül 
kopogtattunk azzal a jól megindokolt szerény 
kéréssel, hogy egyesületünk tagjainak bemutatott 
egyenruhájuk viselését szabályszerűen megenged
jék. Nagy káruk származik ugyanis abból, hogy 
megkülönböztető jel hijján tagjainkat a teljesen 
megbízhatatlan, fegyelmezetlen és semmiféle ki
képzésben nem részesült „ad hoc“ felvett egyé
nekkel összetévesztik és ezekkel egyenlő elbánás
ban vagy megítélésben részesítik. Mindhiába 1 
Egyöntetű intézkedés kedvéért bizonytalan időre 
való elhalasztás volt a válasz, — hiszen ebbe is 
belenyugodnánk, ha nem volna olyan sérelmes itt 
is az a folyton kivillanó egyenetlen mértéke az 
illetékeseknek, mert talán igazolnunk se kell: 
minden járdataposó nap-nap melleit meggyőződ
hetik róla, hogy bizonyos magas pártfogást élvező 
hölgyek (talán csak takaróul, hamis cégér gya
nánt?) a legkülönbözőbb ápolónői formaruhájukban 
tetszelegnek - szabadon.

Sok ezekhez hasonló jelenségből azt a be
nyomást nyertük tehát, hogy az a másokkal szem
ben megkülönböztetett, de minket határozottan 
lebecsülő elbánás, mellyel eddig egyes jól ismeri 
kórházvezetőségek részéről találkoztunk, már ma
gasabb helyen is jelentkezik és pedig minket 
egyáltalában nem megnyugtató módon,véleményünk 
szerinl anélkül, hogy erre okot szolgáltattunk 
volna.

Lapunk hasábjain felsorakoztatott számos ha
sonló és fentebb érintett általános leromlás közepette 
bennünket létérdekünkben, most fokozottabb mér
tékben, mint valaha, fenyegető sérelmeink orvos
lása érdekében végre is kénytelenek vagyunk 
magas Védő Urunkhoz: Schoilz Kornél dr. állam
titkár ur Öméltóságához fordulni: méltassa nagy
becsű figyelmére említett panaszainkat és nyújtsa 
mifelénk is igazságot osztó segítő kezét.

Ha felkiáltásunk ezúttal nem marad a pusz
tában nyom nélkül elhangzó szólam, úgy remél
hetjük, hogy a forduló év jobb lesz elődeinél.

Munkástestvéreimnek szívből kívánom, hogy 
úgy legyen!

Rajnai Béla dr.

A legszebb újévi ajándék egy takarékbetéti könyv 
10 pengővel. Aki leheli, váltson egy ilyen betéti könyvei a 
mi hilelszöveikezeliinknél, a Eudapesli Munkások és Alkal
mazottak Hitelszövetkezeténél IX., Csarnok-tér 5, II. em. 11. 
A befizetést szövetségünk főtitkárján keresztül is lehet 
eszközölni.

Mit adott az ó- és mit várhatunk 
az uj évtől?

Nagyon nehéz időket élünk; tehát arról, hogy 
mit is adott az elmúlt év, csak annyit mondhatok, 
hogy bizony nagyon keveset. Ez is talán annak 
tudható be, hogy hosszú, fáradságos munkánknak 
volt az eredménye. Az elmúlt évet az egészség
ügyi alkalmazottaknak a legörömtelenebb évüknek 
kell tekinteniük.

Ha kellőképen akarnám vázolni a helyzetet, 
úgy szűknek bizonyulna lapunk terjedelme. De nem 
is célom, hogy az úgyis túlfeszített idegeket még 
jobban izgassam, most, amidőn a munkanélküliség, 
a nyomor olyan irtózatos az egész vonalon, s igy 
a mi sorainkban is.

Minden szakma pangását meg lehet érteni, 
de minket igazán a meg nem érlés és az állam
hatalom tesz tönkre. Szavaim igazolására elég, 
ha a Nemzeti Újság 1930. november hó 23. és 
24-i számának cikkeire utalok, amely cikkekben 
még a népjóléti miniszter orvos-államtitkárja, 
egyesületünk védnöke is nyilatkozott. Bár nyilat
kozatában megnyugtató kijelentések is vannak, 
mégis igazolja azt, hogy nem vették figyelembe 
azokat a testületeket, amelyek a saját erejükből, 
tisztán hazafias kötelességtudásból és ember- 
szeretelből évtizedeken keresztül dolgoztak. Most, 
hogy az államhatalom idegen ország támogatásá
hoz, azaz a Rockefeller alaphoz jutott, bizony 
megfeledkezett arról, hogy méltányos lenne azokat 
a testületeket is belevonni a segítés körébe, amely 
testületek a háború áldozatai: mert mindent a 
haza oltárára áldoztak.

Dacára annak, hogy meggyőződésem szerint 
a vöröskeresztnek csak háború esetén van lét
jogosultsága, de erre az eshetőségre is készülni kell, 
ezt a szolgálatot is szervezni kell, ez féltve őrzött 
kincsünk legyen, mert hiszen ez az egyetlen intéz
mény, amelyet minden ellenségnek tiszteletben kell 
tartania.

Ibrányi Alisz főnökasszony nyilatkozata min
ket is érint, mert ha nem is említette meg, de velük 
együtt mi is ott voltunk, mint rendszeres tanfolyamot 
végzett okleveles betegápolónők és mint dr. Raj
nai Béla orvos-elnök urunk tanítványai, mi is 
végigküzdöttük a háborút a vöröskereszttel. így 
nekünk világiaknak is minden jogunk meg van 
arra, hogy ezen munkánkra buszkék legyünk.

És most az állam jóvoltából olt áll a vörös
kereszt, hogy majdnem menthetetlen. A vöröskereszt 
után következünk mi világiak. A mi testületünk 
közel harminc éven keresztül nevelte az ezen a 
pályán lévőket. Ez a testület volt a mentsvára 
azoknak, akiket a sors erre a pályára állított. És 
aki valamely oknál fogva nem tudott valamely 
rendbe vagy a vöröskeresztbe lépni, megtalálta a 
a mi testületünket. Ez a testület orvosok özvegyei
nek, tanítónőknek és a társadalom minden réte
géből való tisztességes egyéneknek biztosított 
megélhetést. Lehetőséget nyújtott az árvák istápo- 
lására, azaz, nevelésére, elaggott szülők eltartására 
stb. Ezt az állam mind megsemmisíti azzal, hogy 
bevallott célja szerint minden gyógyító intézetben 
a saját tanítványait igyekszik majd elhelyezni.
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Elmúlt a nagy harc.
Hónapok óta lázas lüktetés és lárma feküdte 

meg a főváros testét. E harc két világnézet harca 
volt. A keresztény világnézet mérte össze ereiét 
a nemzetközi világnézettel. Az egyik oldalon az 
Istenbe vetett bizalom, másik oldalon az Isten
tagadás emberei, a társadalmi rend és a fennálló 
törvények ellenségei küzdöttek, utóbbiakat támo
gatta az idegen nemzetközi tőke is.

És a tagadás szellemének minden külső és 
belső támogatás ellenére is le kellett törnie, mert 
az ősi magyar erő, a hazáját és hitét megtagadni 
nem tudó magyarság felébredt a főváros lakos
ságában és az urnákhoz járult. Ezzel bebizonyította, 
hogy élni akar jogaival és hogy Budapestet, 
annak városházát meg akarja tartani a keresztény 
irányzatnak.

Tanulság ez a nagy jerikói lárma után, ame
lyet oly nagy elbizakodottsággal rendezlek és 
amely lármával akarták megfélemlíteni a főváros 
lakosságát, hogy most ütött a végóra és hogy 
most már ők lesznek a városházán az urak. Tanul
ság ez mind azoknak, akik eddig a nagy hangú 
frázisoknak felültek és akik még hitlek a nemzet
köziség nagy hatalmában.

A múlt számunkban már irtunk arról, hogy 
mi csak keresztény és nemzeti kötelességből me
gyünk a keresztény pártokkal, azonban nem 
vagyunk megelégedve az eddigi szociális munkás
ságukkal. Hisszük azonban, hogy nékik is tanul
ság lesz a lezajlott választás és végre be fogiák 
látni, hogy a keresztény dolgozó tömegeket csak 
úgy tarthatják meg, ha programmjuknak több 
szociális tartalmat adnak és a dolgozó tömegek 
bajaival intenzivebben foglalkoznak.

Az Ígéret meg volt reá és mi éber figyelem
mel fogjuk kisérni, hogy azt valóra váltják-e? 
Nincs okunk kételkedni benne, mert a legnagyobb 
párt vezére tette az Ígéretet és mint jó magyar 
ember, szavának is fog állni. Nem kíván a keresz
tény dolgozó nép lehetetlent, csak több kenyeret 
és több megbecsülést, mint amilyenben eddig 
része volt.

Vegyes hírek.
Boldog uj évet kívánunk szövet

ségünk minden egyes tagjának.

Betegápolók és ápolónők! Mint előző lapja
inkban jeleztük, egyesületünk igazgatósági ülése elhatá
rozta, hogy tagjaink azon régi óhaját, hogy az egye
sület szerezzen be zászlót, valóra óhajtja váltani. 
Amennyiben ez tetemes összeget jelent,' az elnökség 
elhatározta, hogy egyesületünk tagjait ezúton hívja fel, 
hogy mindenki jegyezzen egy-egy zászlószöget. Három
féle zászlószöget készítünk 3, 5, 10 pengős értékben. 
A zászlószög összegét nem kell azonnal megfizetni, 
most csak jegyezzünk, hogy az elnökség tudja, hogy 
kikre és hány zászlószög megváltására számíthat.

Müvész-estély. Szövetségünk Fürdős szak
osztálya, mint az. előző években, úgy ez idén is 
megrendezi a szokásos művész-estélyét a Szent 
Gellért-fürdő nagy halijában Ez idén az estélyt 
1931. február hó 8-án (vasárnap) este yz9 órai 
kezdettel rendezi meg a szakosztály. Felhívjuk a 
szövetség mind azon tagjait, akik a farsang ideje 
alatt egy kellemes estét óhajtanak maguknak sze
rezni, azok ezen estélyre készüljenek. Egyben kérünk 
mindenkit, hogy az estély sikere érdekében agi
táljon és hozza el ismerőseit is. Szeretettel vár 
mindenkit

a Rendezőség.

Választmányi ülés. Szövetségünk 1930. decem
ber hó 4-én tartotta meg rendes havi választmányi 
ülését. Az elnök elfoglaltsága miatt az ülést Balázs 
Flóra alelnök vezette le. A határozatképesség megálla
pítása után Válfy Ferenc jegyző felolvasta a legutóbb 
tartott íilc« jegyzőkönyvét, amit a választmány egyhan
gúan vett tudomásul Szele József pénztáros a pénz
állományról számolt be, ami egyhangúan vétetett 
tudomásul. Szieben József főtitkár beszámolt a moz
galmi ügyekről és a vidéki kiszállásairól, majd a kará
csonyi ünnepéllyel kapcsolatos gyermek-felruházás 
ügyében eddig végzett munkálatokról és a teendő 
intézkedésekről tett jelentést, valamint beszámolt a 
munkanélküliek karácsonyi segély 'zésére tett lépésekről 
is. A főtitkári jelentést a választmány egyhangúan 
vette tudomásul. Viikovils János választmányi tag, a 
fürdős-szakosztály elnöke szóvátette a Széchenyi-fürdő 
személyzetével tartott értekezlet alkalmával Szieben 
József főtitkár beszédével kapcsolatosan elhangzott 
azt a rosszindulatú híresztelést, amit egyesek a Pajor- 
szanatoriummal hoztak kapcsolatba A kérdéshez többen 
szólották hozzá, majd Balázs Flóra alelnök a főtitkár
nak azt a levelét ismertette, amit a szanatórium igaz
gatójának irt ezzel az üggyel kapcsolatban és amely 
levélben foglaltak nézete szerint az ügyet közmegelége
désre tisztázták. A választmány az ügyet ily értelemben 
elintézettnek tekinti. Egyes kisebb ügyek letárgyalása 
után az újévi jutalmazások kérdését tárgyalta még le 
a választmány, majd az elnök az ülést bezárta.

Választmányi iilés. A Fürdösök Egyesülete 
1930. évi december hó 11-én tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését. Viikovils János elnök a határozat
képesség megállapítása után megnyitotta az ülést, 
majd Nánay József jegyző felolvasta a múlt havi 
ülés jegyzőkönyvét, amit a választmány tudomásul 
vett. Hoilay János a pénztári állományról számolt be, 
ami egyhangúan vétetett tudomásul. Szieben József 
főtitkár beszámolt a megtartott üzemi és tagértekezle
tekről és az egyéb mozgalmi ügyekről, egyben kérte, 
hogy a karácsonyfa-ünnepélyünkre minél többen jöjje
nek el. Bejelentette még, hogy a Széchenyi-fürdő 
személyzetével a tanfolyam ügyében tartott értekezleten 
mondott beszédével kapcsolatosan történt téves vagy 
vagy rosszindulatú beállításban visszaadott állítások 
ügyében levélben kereste meg a Pajor-szanatorium 
igazgatóságát. A választmány a főtitkári jelentést egy
hangúan vette tudomásul Ezután Viikovils János 
elnök bejelenti, hogy a Szt. Gellért-fürdő hallja farsang 
utolsó vasárnapján már le van foglalva és felvetette a 
kérdést, hogy más napon érdemes volna-e a szokásos 
művész-estélyt megrendezni. Kertész Károly alelnök 
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a megtartás mellett, mig Fazekas Mihály titkár a 
megtartás ellen foglalt állást. A hozzászólások után 
elnök szavazásra bocsájtotta a kérdést és a választmány 
a megtartás mellett döntött. A döntés után több ügyet 
tárgyalt le a választmány, majd az elnök az ülést 
bezárta.

Szegedi csoportunk karácsonyfa-ünnepélye. 
Szegedi testvéreink 1930. december hó 14-én szépen 
sikerült karácsonyfa-ünnepélyt rendeztek, amelyen szö
vetségünk nevében Balázs Flóra alelnök és Szieben 
VózseZfötitkár vett részt. Az ünnepélyen Szüry Istvánná, 
a csoport elnöke üdvözölte a megjelent vendégeket 
szép szavakkal. Utána Hévízi Juliska mondott 
szép karácsonyi verset, majd Horváth Déneske is 
szavalt karácsonyi verset. Szabados Ilonka igaz, 
bensőséges szavakkal mondott köszönetét a szövetség 
vezetőségének az atyai gondoskodásért és Isten áldását 
kérte a jövő munkájára. Ezután Hévízi luliska mon
dott el ismét egy verset. Majd Karácsonyi Guidó 
ujszegedi plébános, aki az ünnepélyen részt vett, ismer
tette a karácsonyi ünnepek nagy jelentőségét és beszé
dében utalt arra, hogy a jó Isten azért adott egyeseknek 
bőséges vagyont, hogy abból a szegényeknek is 
juttassanak. Balázs klóra szövetségünk alelnöke a 
szövetség üdvözletét tolmácsolta és e szeretet-ünnep 
jegyében buzdította a szegedi csoport tagjait a további 
kitartásra. Szieben József főtitkár rövid szavak kísé
retében kiosztotta a szövetség által juttatott öt darab 
szeretet-csomagot, ruhát és cipőt. A kiosztás után 
Horváth Andor csoport-titkár mondott még köszönetét 
a szövetség gondoskodásáért. A vendégek az ünnepély 
befejezése után még sokáig együtt maradtak és családias 
hangulatban elbeszélgettek. Elismerésre méltó a csoport 
tagjainak áldozatkészsége, amelyet a karácsonyfa díszí
tése érdekében kifejtettek. Kívánjuk, hogy a lelkes 
áldozatkészség a jövőben is hassa át őket.

Takarékosság Amig az emberek fiatalok és 
munkaképesek, keveset vagy egyáltalán nem gondolnak 
arra, hogy beállhat majd egy olyan idő, amikor a 
folytonos munka reakciót vált ki és beáll a munka
csökkenés vagy megszűnik az állás és bár tudna még 
dolgozni, nincs elhelyezkedési lehetőség, nincs munka
alkalom. És amikor volt erő, volt munka, a bőséges 
esztendőkben nem gondoskodott arról, hogy a beálló 
szűk esztendőkben legyen majd mihez nyúlni. Az uj 
év küszöbén minden egészségügyi alkalmazottat fel
hívunk arra, hogy gondoljon a bekövetkezhető rossz, 
szűkös esztendőkre és amig dolgozik takarékoskodjék, 
hogy legyen amihez hozzá tudjon nyúlni, ha állását 
elveszti. Mozgalmunknak van egy uj fiatal hajtása, a 
Budapesti Munkások és Alkalmazottak Takarék 
és Hitelszövetkezete, IX., Csarnok-tér 5. 11. em. 11. 
szám alatt, amelynek igazgatósági tagja és pénztárosa 
Szieben József szövetségünk főtitkára. Legyen tagja 
ezen intézménynek minden egészségügyi alkalmazott. 
Jegyezzen legalább egy üzletrészt, amelynek összege 
beiratási és kezelési illetékkel együtt 44 (negyvennégy) 
pengő, amely összeget két év alatt lehet befizetni, havi 
egyenlő részletekben. Csak kettő pengő havonta. Betét
könyvet is lehet váltani annak, aki takarékoskodni 
akar és az igy megtakarított összeg után igen szép 
kamatot fizet a Hitelszövetkezet. Hivatalos órák minden 
hétfőn és pénteken d.u. 4—7 óráig tartatnak. Felvilágo
sítással szívesen szolgál minden időben szövetségünk 
főtitkára. Takarékoskodjunk!

Tagdij-hálralékos tagjainkhoz. Az uj év 
küszöbén hozzátok fordulunk szövetségünk tagdíj
hátralékos testvéreink és kérünk, hogy a tagdíj
hátralékodat minél előbb rendezd. Egyedüli táma
szod e sivár életben a szövetséged, amely jóban 

és rosszban ott áll melletted. Amely küzd a 
jogaidért, a megbecsülésedért, a jobb és több 
kenyérért. Ha ezt elhagyod, önmagadat hagyod 
el és ezzel többi szenvedő embertársaidat, kik 
veled együtt küzdenek e pályán. Ez az egyedüli 
hely, ahova panaszoddal, bánatoddal bizalommal 
fordulhatsz és ahol azokat meg is értik. Ha ezt is 
elhagyod, elhanyagolod, nincs már számodra hely, 
ahol megértsenek, veled élezzenek és éretted 
dolgozzanak. A szövetség olyan, mint a gondos 
anya, aki féltve őrzi a fiait és szerető gondosko
dással törekedik a bajba jutott gyermekein segí
teni. A segítés minden esetben olyan mérvű, mint 
amilyen erős a családapa. Ha a szövetség .erős, 
úgy több eredményt is tud biztosítani a tagjainak. 
Éppen ezért ne hanyagold el a szövetséget és a 
tagdíj hátralékodat siess befizetni.

Igazgatósági ülés. A Betegápolók Egyesülete 
1930. december hó 19-én tartotta meg rendes 
havi igazgatósági ülését Az ülést Balázs Flóra 
alelnök vezette le. A határozatképesség meg
állapítása után elnök kérte a múlt havi ülés jegyző
könyvének a felolvasását Dinyér István jegyző 
felolvasta a jegyzőkönyvet, amit az igazgatósági 
ülés egyhangúan vett tudomásul. Ez után Válfy 
Ferenc pénztáros elfoglaltsága miatt Deák Mária 
titkárnő olvasta fel a pénztári elszámolást, ami 
ellen észrevétel nem tétetett és az igazgatósági 
ülés azt is egyhangúlag vette tudomásul. Szieben 
József főtikár beszámolt a szegedi csoport kará
csonyfa-ünnepélyéről és a szövetség által juttatott 
szeretet-csomagok kiosztásáról A jelentéshez 
kiegészítésül Balázs Flóra alelnök is hozzáfűzte 
az ünnepélyen nyert tapasztalatait. A főtitkár 
jelentést telt még a helyben tartandó karácsonyfa
ünnepélyünk munkálatairól, majd egyéb belső 
ügyek elintézéséről tett jelentést. Az igazgatósági 
ülés a főtitkári jelentést tudomásul vette. Az igaz
gatósági ülésen szóvá tétételt Gyulaffy Béláné 
ügye, amire Balázs Flóra alelnök adta meg a 
felvilágosítást, ami az igazgatóságot teljesen meg
nyugtatta Szieben József főtitkár a beszerzendő 
zászlóra tett javaslatot, amit az igazgatósági ülés 
egyhangúan vett tudomásul. Deák Mária titkárnő 
bejelentette, hogy az egyesület gyászkarszallagjait 
Rosenberg Sománé kartársnő hímezte. Az igaz
gatósági ülés a munkáért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott. Több kisebb jelentőségű ügyet tárgyalt 
le az ülés, majd Deák Mária titkárnő olvasta fel 
az. uj tagok névsorát, ami ellen kifogás nem téte
tett. A felolvasottak az uj tagok sorába soroztattak. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést bezárta.

Értesítés. Alábbi sorokat kaptuk és adjuk 
közre tagjaink megnyugtatására és az esetleges 
félreértések elkerülése végeit:

Tekintetes Elnökség! Budapest.
Rengeteg elfoglaltságom mellett engedjék meg, hogy csak 

most értesíthetem arról a sajnálatos esetről, ami az érdemes 
fürdőalkalmazottak gyűlésével kapcsolatosan történt A gyűlés 
napján történt a választási rendelet kiadása és igy az nap egy 
gyűlésen keltett személyesen részt vennem. Ez volt az oka és 
csakis egyedül ez, hogy gyűlésükről egy negyed órával meg
késtem, ahol hosszabb időt óhajlollam lölleni. Kérem kimen
teni azzal, hogy jól ismert ügyüknek hathatós támogatója 
leszek, úgy az elnökletem alatt álló városgazdasági bizottság
ban, mint a polgármester urnái, - föképen pedig a tanácsban, 
melynek magam is tagja vagyok.

Szives elnézéséi kéri még egyszer az igen tisztelt 
uraknak

készséges és igaz tisztelőjük 
dr. Homonnay Tivadar.
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