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Közgyűléseink.
A Magyarországi Betegápolók és Ápoló

nők Orsz. Egyesülete f. évi április hó 4-én 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony napján) tartja meg 
VIII., Dobozi-utca 45. szám alatti székházában 
d. u. 4 órakor

tisztújító közgyűlését,
amelyre ez utón hiv meg minden rendes tagot 

az Elnökség.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Mull évi jegyzőkönyv felolvasása.
3. Évi mérleg és évi kölfségvelés felolvasása.
4. Titkári és főtitkári jelentések,
5. Tisztikar lemondása.
6. Korelnök és jelölöbizotlság választása.
7. Uj tisztikar választása.
8. Indítványok.
9. Elnöki zárszó.

A Magyarországi Fürdőalkalmazottak Orsz. 
Egyesülete f. évi április hó 10-én (vasárnap) d. u. 
6 órakor Vili., józsef-utca 61. I. em. alatt, a szak- 
eg\esületek központi székházának nagytermében 
tartja meg rendes évi

tisztújító közgyűlését,
melyre tisztelettel hívja meg az egyesület tagjait 

az Elnökség.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi jegyzőkönyv felolvasása.
3. Évi mérleg és évi kölfségvelés felolvasása.
4. Főtilkári jelentés.
5. Tisztikar lemondása.
6. Korelnök és jelölőbizottság választása.
7. Uj orvos-elnök és tisztikar választása.
8. Indítványok.
9. Elnöki zárszó.

Szövetségünk f. évi április hó 24-én (vasárnap) 
este 6 órakor Vili., Dobozi-u. 45. sz. alatt, a 
Betegápolók székhazában tartja meg rendes évi 
tisztujitó

küldött közgyűlését,
melyre ez utón hívja meg a kijelölt küldötteket 

az Elnökség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Mull évi jegyzőkönyv felolvasása.
3. Évi mérleg és évi költségvetés felolvasása.
4. Titkári és főtitkári jelentések.

5. Tisztikar lemondása.
6. Korelnök és ielölőbizoltság választása.
7. Uj tisztikar választása.
8. Indítványok.
9. Elnöki zárszó.

Kérjük a t. tagtársakat, hogy a közgyűlésekre 
a tagsági könyveiket hozzák magukkal és esetle
ges tagdijhátralékukat rendezzék.

W—J > W I i1

Tavasz kezdetén.
Tavaszodik a nagy természetben, tavaszodik 

az isteni inü minden vonatkozásában. Tavaszodik 
a szervezeti életben is: közeleg a tavaszi köz
gyűlések ideje, teremnek a szervezeti élet számára 
az uj rügyek, az uj eszmék, az uj gondolatok.

Fontolgassuk-e tavasszal a múlt sikertelen
ségeit?

Ne nézzünk hátra. Nézzünk mindig előre, 
nézzük az uj lehetőségeket, az uj küzdelmeket, 
az uj utakat.

Most, hogy látjuk a rügyfakadást, vegyünk 
példát a természettől, vessünk mi is fel uj eszmé
ket agyunkban, burkoljuk azt körül jól meg
fontoltgondolatokkal, hogy a gondolatokból egész
séges bimbó fakadjon s a szervezeti életre gyü
mölcstermést eredményezzen.

Minden szervezeti embernek a közgyűlés előtt 
van ideje fontolóra venni, hogy most belekapcso- 
lódhafik egy évre vagy esetleg a szervezeti élet 
egész jövőjére is kihatással biró alkotásokba.

A gazdasági, szociális, kulturális és karitatív 
problémák egész sora vetődik fel, foglalkozzunk 
csak velük.

A gazdasági élet terén az egészségügyi 
munkásságot is kikezdték a mostoha viszonyok, 
különösen a fürdős szaktársakat, kik a szervezeti 
életben még mindig csak a nagybőjti keserveknek 
vethetik magukat alá. Panaszkodunk uton-uifélen, 
de a cselekvést mindig csak mástól várjuk. 
Az egyakarattal való cselekvésben nem járunk 
elől.

Ennek következtében a szociális nyomor 
már itt is megmutatkozik. A kulturális előre
haladás mindig elodázódik, a karitatív tevékeny
ség pedig a mélyponton haladhat csak.

Ne adjuk magunkat át semmittevéssel a nagy
böjti keserveknek, hanem a vélt vagy tapasztalt 
sérelmeket, fájdalmakat gyűrjük le magunkban s 
megférve, önbizalommal fölvértezve, uj eszméktől 
átitatva, hozzuk meg a közös céljaink érdekében 
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az áldozatot s a közgyűlésen megjelenve juttassuk 
érvényre jó és iidvös eszméinket.

Ha sérelmeink vannak itt tárjuk azokat fel, ne 
hagyjuk, hogy ismét emésszék jószándékainkat s 
táplálják a türelmetlenséget és elégedetlensé
get hosszú ideig bennünk.

A munkahelyünkön sok kívánni valót vet föl 
a rossz gazdasági helyzet, ezen is csak egy
öntetűséggel bírunk segíteni. Ha csak elszigetelten 
magunkban rágódunk a helyzetünk rossz voltán, 
az fölemészti idegeinket. Segíteni, egy megérde
melt jobb helyzetet kivívni elszigetelten még sem 
bírunk. Csak összefogva, a szervezettségünk ke
resztül érhetünk eredményeket. Készüljünk tehát a 
közgyűlésre Ha a mellettünk dolgozó testvérünk 
nincs még átitatva a szervezeti összetarfozandó- 
ság gondolatától, győzzük meg őt erről, bizonyít
suk be ennek fontosságát s ezt belátva vigyük őt 
is magunkkal a közgyűlésre, hogy azon minél 
többen résztvéve, dönthessünk ismét a jövő mun
kálkodásunk és abból fakadó sorsunk fölött.

V.J.

Közgyűlés élőit
Ez évben is elérkeztünk újra ahhoz az időhöz, 

mikor a Szövetség és a szakosztályok közgyűlésre 
hívják össze külön-külön tagjaikat, hogy számot adhas
sanak az egybegyűlteknek az elmúlt év törekvéseiről, 
eredményeiről és egyben programmot is adhassanak az 
elkövetkező újabb év munkájához. A közgyűlés az a 
fórum, ahol minden egyes tag jogos kritikát gyakorol
hat a vezetőség munkája és programmja felett.

A közgyűlés látogatottsága a fokmérője annak, 
hogy tagjaink mennyi érdeklődést mutatnak az egyesület 
munkája iránt. A közgyűlésen nyilatkozik meg a kari 
öntudat legteljesebben: látogatott népes közgyűlés annyit 
jelent, hogy a kari szervezet tagjaiban megvan a szük
séges összetartozás érzése, megvan az érdeklődés a 
szervezet nagy problémái, céljai iránt.

Minden, Egyesületünkben tömörült ápolónak 
szabaddá kell tenni idejét közgyűlésünkre, hogy jelen
létével dokumentálhassa a vezetőség előtt, a nyilvános
ság előtt kartársi szolidaritását.

Ez idén a korán bekövetkezett húsvéti ünnepek a 
betegápolók közgyűlését március 25-ről április 4-re 
tolták ki. A betegápolók évtizedes tradicionális szokása 
a közgyűlés idejét mindig Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napjára tette. Ez évtizedek megszentelte szokáson ez 
idén sem változtatunk, ez idén is Gyümölcsoltó Boldog
asszony napjára tesszük közgyűlésünket, tehát április 4-re.

Szövetségünk küldött közgyűlését, nemkülönben 
fürdős testvéreink közgyűlését is csaknem ugyanaz 
időben tartjuk meg, mint az előző években.

Közgyűléseink a nemzetünkre nehezedő példátlan 
gazdasági válság jegyében zajlanak le. E gazdasági 
válság mindannyiunkat sújt, kivétel nélkül. Mindannyi
unknak együtt kell lenni tehát, hogy a védekezés 
módozatait megbeszélhessük.

Súlyos és szomorú évet élt át az Egyesület az 
elmúlt évben, azonban a munka, amelyet végeztünk, 
mégsem mondható meddőnek. Sok csapás ért minket, 
azonban e csapások mégsem tudtak porig sújtani 
bennünket, nem tudták Egyesületünket alapjaiban meg
rázkódtatni. Egyesülésünkben rejlő gazdasági és erkölcsi 
erő, kapcsolatban szervezetünk három évtizedes múlt
jával, megvédték a Magyarországi Betegápolók és 
Ápolónők Országos Egyesületét attól, hogy a gazdasági 
válság mélyreszántó nyomokat hagyhasson életében.

Mindannyiunknak be kell állni a szervezeti élet 
nagy munkájába: még mindig százával vannak elszórva 
kórházakban szanatóriumokban és egyéb egészségügyi 
intézményekben ápolók és ápolónők, kik nem jutottak még 
el a szervezeti élet értékeinek a felismeréséhez, össze 
kell szednünk, össze kell gyűjtenünk e kartársakat, be 
kell őket állítanunk a szervezeti élet gépezetébe, hogy 
egyesületünk uj tagokkal, uj erőkkel, uj értékekkel 
megerősödve láthasson neki az elkövetkező uj év 
küzdelmeinek.

Szervezetünk erősítése, uj kartársak megszervezése, 
e gondolatok adjanak tartamot 1932. évi közgyűlésünknek 1

A Iuberculosis kérdés társadalmi 
vonatkozásai.

Nemzetünk minden esztendőben lerójja a 
maga rettenetes véráldozatát a tuberculosis beteg
ségének. Minden esztendő természettudományos 
ponfossággal elhozza a maga 17-20 ezer tuber
culotikus halottját. Minden esztendőben 17—20 ezer, 
legtöbbnyire termőkorban lévő ember pusztul el e 
rettenetes betegség csapásai alatt, korán sírba 
vive életük munkálkodásra képes energiáit.

Ha a iuberculosis halálozás rettenetes szám
sorait nézzük, megdöbbenünk Elkeseredéssel, fáj
dalommal látjuk, hogy a iuberculosis halálozás 
élén nem az előrehaladottabb korban lévő rétegek 
szerepelnek, hanem túlnyomóan életük legszebb 
korában lévő 20—40 éves férfiak és nők Ha túl
nyomóan a legidősebb korosztályok rétegeit ra
gadná el e betegség, talán még megnyugodnánk, 
azt gondolva, a természet rendelkezése, az idő
sebb korosztályoknak előbb, vagy utóbb, de sírba 
kell szállniuk. De igy fel kell merülnie bennünk a 
kérdésnek, nem lehetne-e a tbc. rettenetes csapá
sain enyhíteni, nem lehetne-e módozatokat találni, 
hogy megmenthessük a magyar társadalomnak 
e termőkorban lévő emberek tízezreinek életét?

Az orvostudománynak a legragyogóbb el
gondolások után nem sikerült még napjainkban 
sem gyógyszert, serumot biztosan hatót találnia e 
rettenetes betegség ellen. Rendelkezésünkre álla
nak a modern orvostudomány legszellemesebb 
eljárásai, belgyógyászati és sebészi gyógymódjai, 
azonban e gyógyeljárások ezideig mind kevesek
nek bizonyultak a tbc. elleni küzdelemben; a tbc., 
csökkent erővel bár, de lankadatlanul pusztítja 
tovább Európa lakosságát, pusztítja tovább 
Csonkamagyarország népességét.

Miként magyarázza az orvostudomány a 
tuberculosis elleni küzdelem viszonylagos ered
ménytelenségét? Az eredménytelenség egyik ma
gyarázata minden esetre a tbc. bacillusának köze
lebbi biológiai tulajdonságaiban, viszonylagos 
nagy ellenállóképességében, nehezen megközelít
hetőségében keresendő. De ugyanekkor rámutat 
az orvostudomány az okok egy másik nagy cso
portjára is, mely megmagyarázhatja^ miért oly 
nehéz, szinte lehetetlen az orvostudománynak ma
gának a tuberculosist kipusztitania a társadalom 
testéről Az orvostudománynak, midőn a tbc. elleni 
küzdelem jelentéseit latolgatja, rá kell mutatnia a 
tbc. kérdés társadalmi vonatkozásaira is, mely 
társadalmi vonatkozások nagy mértékben felelősek 
a tbc. betegségének pusztításaiban.

Ha a tuberculotikus fertőzés közelebbi moz
zanatait vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy szerve
zetünk, különösen sűrűn lakott városokban, óráról- 
órára, percről-percre, élet-halálra menő küzdel
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met folyiat testünkön belül a betolakodott tbc. 
bacillussal. Mihelyt e küzdelemben valamely ok 
következtében a szervezet ellenállóképessége 
bármelyik frontján elgyengül, ellankad, a bacillu- 
sok erőt vesznek a megtámadott emberi szerveze
ten — kifejlődik a tuberculotikus megbetegedés vala
mely jellemző kórformája. Meggyengülhet az em
beri szervezet ellenállóképessége belső okok kö
vetkeztében: előzőén átállott feítőző betegségek 
pl. nagy mértékben csökkenthetik a tbc.-vel 
szembeni ellenállóképességünket, de meggyengül
het az emberi organizmus ellenállóképessége külső 
okok következtében is. E külső okok nagy 
része viszont az egyént körülvevő társadalmi vi
szonyokban gyökerezik.

Az egyén egészségi állapota, ellenállóképes
sége bizonyos vonatkozásokban mindig a társa
dalmi viszonyok tükörképe. Egészségi állapotunkra 
nagy mértékben hatással vannak oly tényezők, 
melyek korunk társadalmi adottságaiban gyöke
reznek. Ellenállóképességünkre tehát hatással van
nak u. n. socialis tényezők is.

E tétel igazságát igazolják ép a tbc.-re vo
natkozó statisztikai adatok. A statisztikai adatok 
ezrei kimutatták, hogy tbc. betegsége legnagyobb 
mértékben mindig a társadalom szegény rétegei! 
sújtja szinte törvényszerű pontossággal.

Ellenállóképességünk, conditiónk f. i. nagy 
mértékben az egészséges, kielégítő táplálkozástól 
függ. Kinek társadalmi helyzete miatt még erre 
sem jut, annak szervezete, ellenállóképessége a 
tbc. bacillusával szemben elgyengül. Legsubosabb 
tehát a tbc. pusztítása ennek megfelelően a leg
alacsonyabb napibérű társadalmi osztályokban. 
A munkabérek magassága tehát döntő szerepet 
játszik a tbc betegségének létrejöttében.

Kimutatták a további kutatások, hegy a 
lakásviszonyok jelentőségét sem becsülhet ük le 
a tbc. kérdés vizsgálatában: egészségtelen, túl
zsúfolt lakás nagy mértékben elősegíti a tbc. fer
tőzés tovajutását.

Az egyén azonban életének legnagyobb ré
szét foglalkozásában tölti el: túlfeszített munka, 
rendezetlen munkaidő- és munkaviszonyok szintén 
gyöngítik a szervezet ellenállóképességét. Ha még 
ehhez hozzá vesszük, hogy bizonyos foglalkozások 
(orvos, ápoló) a foglalkozással együtt járó sűrű 
fertőződési lehetőségek miatt szinte előkészítő 
talajai a tbc. megbetegedésnek, úgy világosan áll 
előttünk, hogy a foglalkozás is szerepet játszhatik 
a Iuberculosis létrejöttében. A társadalom egész
ségügyi berendezései, egészségügyi kulturális 
viszonyai is nagy mértékben megszabják az egyén 
tbc. fertőzéssel szembeni viselkedését. E tényező
ket is mind fontolóra kell vennünk.

A legújabb orvosstatisztikai kutatások kimu
tatták azt, hogy a tbc. elterjedésében e fent vázolt 
u. n társadalmi, socialis okoknak döntő szerepük 
van. E tényezők hatásai ronthatják a szervezet 
tbc.-vel szembeni ellenállóképességét oly annyira, 
hogy az egyén megtelő pillanatban áldozatául es- 
hetik a tbc. fertőzésnek.

A fent elmondottak alapján adva vannak a 
Iuberculosis elleni küzdelem jövő utjai is: öröm
mel kell üdvözölnie az orvostudománynak minden 
oly megmozdulást, mely a szegény néprétegek 
számára emberibb munkabéreket, egészségesebb 
lakásokat, a társadalom számára pedig fejlettebb 
egészségügyi berendezkedéseket, fejlettebb egész
ségügyi kultúrát kér.

A magyar ápolói rendnek, mely foglalkozá
sánál fogva amúgy is fokozottabban ki van téve 

a tbc. fertőzés veszélyeinek, szem előtt kell tar
tania e gondolatok igazságát. Egészségesebb 
munkabérek, egészségesebb lakások, rendezett 
munkaviszonyok már önmagukban is bizonyos vé
dettséget jelentenek a tuberculosissal szemben, 
midőn tehát ezekért harcolnak, saját rendjükön át 
védik a magyar társadalom ellenállóképességét is.

(A. L.)

Az izomrheuma házikezelése.*

• „A Rheumás bajok házi kezelést” (irta: dr. Englánder 
Árpád).

Az izomrheuma házikezelése éppen olyan 
fontos kiegészítője az orvosi kezelésnek, mint azt 
az izületi rheuma eseteiben láttuk, azonban itt is 
hangsúlyozni kell, hogy ennek a házikezelésnek is 
szigorúan az orvos munkájához kell alkalmaz
kodnia, annak a? előírásait kell követnie, hiszen 
itt is az orvos munkájának a támogatásáról, kiegé
szítéséről van szó.

Különbséget fogunk tenni a házikezelésben 
aszerint, hogy acul vagy hosszantartó, chronikus 
megbetegedésről van szó. Sajnálatos tény, hogy 
az acul rheuma házikezelése a legtöbb esetben 
nem követi az orvosi előírásokat, illetőleg ezek 
nem js kerülnek orvosi vizsgálat alá. Pedig fontos 
volna annak a megállapítása, hogy az izomfájda
lom, még ha pár nap alatt el is múlik, valóban 
rheumás eredetű-e. Magának a rheumás bajnak a 
házikezelése megkíván bizonyos rendszert, orvosi 
elgondolást és gyakran szükségessé tesz különböző 
elővigyázatossági rendszabályokat, diaetának, 
gyógyszernek a beállítását, már csak azért is, hogy 
a beteg szervezel rheumás talajának u. n áthan
golását, álcsoporlosiiásál lehetővé tegyük. Nem 
szabad tehát elkerülni az orvosi irányítást még a 
kisebb izomcsoportok megbetededéseinél sem, 
mert a visszaesésre való fokozott hajlam minden 
esetben megmarad. Még fokozottabban kívánnak 
kezelést és ellenőrzést a chronikussá váll bajok, 
mert ha rokkantsághoz nem is vezetnek, de a 
munkaképességet nagy mértékben csökkenteni 
képesék.

Az izomrheuma házi kezelésének két fő ténye
zője van : a meleg és a másságé. Vonatkozik ez a 
chronikus izomrheumára is, de itt ezenkívül még 
szükségessé válik a diaetának a szabályozása, 
esetleg bizonyos ivókúráknak az elrendelése.

A meleget házilag kétféle formában fogjuk 
alkalmazni: nedves és száraz melegnek az alak
jában és ezekkel vagy az egész testre kiterjedő 
általános melegkezelést, vagy csak a beteg izom- 
zafra alkalmazott helyi (localis) melegkezelési 
fogunk végezni.

A legtöbb esetben nem fogunk megelégedni 
csak a helyi melegkezeléssel, például azzal, hogy 
termofort helyezünk a fájdalmas nyakizomzaira, 
hanem ki fogjuk azt egészíteni az egész testre 
kiterjedő általános melegkezeléssel és az ezt 
követő száraz göngyöléssel, izzasztással is.

Az általános melegkezelések közül itt is 
elsősorban a leli kádfürdőket említjük, melyek 
vagy egyszerű vízfürdők, vagy pedig gyógyszeres 
fürdők. A teli fürdő hőfoka 38—42 fok legyen, az 
időtartama pedig 40—60 percig tartson. Itt is fon
tos lesz, hogy betartsuk a fürdéshez szükséges 
elővigyázatossági szabályokat, vagyis, hogy a 
fürdőszoba kellő hőmérsékletű legyen.

(Folytatása következik.)
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Vegyes hírek.
Adományok az emléktáblára. Megboldogult dr. Rajna' 

Béla orvos-elnök ur emléktáblájára újabban az alábbiaktól 
folytak be adományok:

Sápi István 10.—. Görög Ferenc 5.-, Bábás Júlia, Papp 
Zsuzsanna, llnger Erzsébet, Rusz Margit, Lele Katalin 3—3, 
Nagy Erzsébet, Barlalis Erzsébet, Wanyó Zsuzsanna, Palik 
Gizella, Mészáros Irma, Ordán Mária, Sándor Lídia, Lévay 
Demeterné, Ravasz Róza, Brza Viktória, Krizsán Lajos, Vura, 
lstvánné 2-2, Molnár Istvánná 1.58, Olách Zsuzsanna, Vajda 
Lajosné, Karácsonyi Boriska, Csillik Teréz, Mághy Józsefné 1-1.

A beküldött adományokért ez utón mond köszönetét az 
elnökség.

A Fürdös Egyesület művész-estélyére az alábbiak 
voltak szívesek felüllizetésüket még beküldeni: dr. Farkas 
Márton 10.-, Stadler, a Rudas-Hirdö fögépésze 4 pengőt. 
Az adományozóknak ez utón mond köszönetét az elnökség.

Választmányi ülés. A Fürdösök Egyesülete f. évi március 
hó 10-én tartotta meg rendes havi választmányi ülését. Vilkovils 
János elnök megállapítva a határozatképességet, az ülést meg
nyitotta. A jegyzőkönyvet Babay Béla olvasta fel, a hitelesítés 
után Hollay János pénztáros felolvasta a pénztárkönyvet, 
Szieben József főtitkár pedig ismertette a művész-estély 
elszámolását. Vilkovils János elnök beszámolt az egyesület 
elmúlt havi tevékenységéről, majd a közgyűlés ideiét állapította 
meg a választmány. A megválasztandó orvos-elnökök szemé
lyéről folytatott vitát ezután a választmány, majd néhány 
kisebb egyesületi ügy elintézése után az elnök az ülést bezárta.

Adomány. A húsvéti ünnepekre Kiss Sándor 
kartársunk a szegényebb sorsú és hosszabb idő óta 
állás nélkül levő kartársak és kartársnők közül huszon
kettőnek füstölt húst és kenyeret osztott szét. Az ado
mányért fogadja ez utón hálás köszönetünket.

Halálozás. Radics Teréz ápolónő, egyesületünk tagja, 
életének 21. évében rövid betegség után f. évi február 27-én 
elhunyt. Temetése f. évi március 2-án volt a rákosi uitemető 
halottas házából, ahol hozzatártozóin kívül egyesületünk több 
tagja is megjelent. Nyugodjék békében!

Előadás a szem kozmetikájáról. A Fővárosi 
Szabad Egyetem kereteiben dr. Musilz Géza szemész 
főorvos „A szem ápolása és kozmetikája" címen 
április hó 8-tól kezdődőleg négy egymásután következő 
pénteken este órakor a Tudományegyetem II. számú 
kémiai intézetének földszinti előadótermében (Vili., 
Eszterházy-u. 11) előadást tart. Kérjük kartársainkat 
és kartársnőinket, hogy az előadáson minél nagyobb 
számban vegyenek részt.

Agitációs hónap. Az egyesületi, szervezeti életben a 
tavasz kezdete, mint a természetben, friss életet szokott 
hozni. Minden szervezet, úgy a mienk is, tavasz kezdetén köz
gyűlést fart. Visszapillantást vet az elmúlt év munkájára és ui 
munkatervezetet készít a következő évre. A közgyűlés az 
egyesület seregszemléje, amely alkalommal megáliapitja az 
erőviszonyait, amellyel egy újabb év küzdelmét a kenyérért, 
meg akarja vívni. Hogy a küzdelem eredményekben gazdagabb 
legyen, minél nagyobb erők egyesítésére van szükség Az erők 
egységesítésére az agitáció eszköze szolgál. Ebből a munká
ból az egyesület minden hű tagja kell, hogy kivegye a részét. 
Ez kötelessége is, úgy önmagával, mint az összeség érdeké
ben. A tag szerzésre a legalkalmasabb idő a tavasz, a köz
gyűlést követő idő. Meg kell győzni az egyesületi élet nagy 
bordereiéről mindazokat, akik ma még attól távol tartják magu
kat, akik nem ismerik, vagy nem akarják megismerni az egye
sület munkájában rejlő nagy előnyöket és a tagok részére 
lefektetett anyagi segítséget. Legyen minden egészségügyi 
alkalmazott legfőbb feladata az április hóban, hogy egy-egy ui 
tagol szerezzen a szövetségnek.

A tagdíjhátralékos tagokhoz. Szövetségünk és a szak
osztályok e hónapban tartják közgyűléseiket. A tagdíjban 
hátralékos tagok rendezzék tagdíjaikat, hogy a közgyűlésen 
felszólalási és választási jogukat gyakorolhassák. Valamint 
azért Is, mert 2 havi iagdijháfralék esetén elvesztik minden 
igényjogosultságukat azon megszerzett előnyökkel szemben, 
amelyet a Szövetségnél befizetett tagsági éveik alapján meg
szerezlek.

Közgyűlés. Az Első Budapesti Fürdősszemélyzet 
Betegsegélyző és Temetkezési Egylete f. évi február hó 
17-én tartotta meg 45. évi rendes közgyűlését Bugyáki 
Ferenc elnöklésével. A határozatképesség megálla
pítása után a múlt havi ülés jegyzőkönyve olvastatott 
fel, melyet helybenhagyás után 2 vál. tag hitele
sített. Majd 3 tag elhunytéról számolt be az elnök 
és emléküknek jegyzőkönyvi megörökítését kérte. Ez után 
vázolta az elmúlt év eseményeit és ezzel kapcsolatosan 
a titkár tett jelentést a IV. negyedévi pénztári forgalom
ról, majd a felülvizsgált zárszámadást mutatta be. 
Az ennek alapján kimutatott eredmény teljes megelége
dést váltott ki. Bugyáki F. elnök tekintettel arra, hogy 
az egyleti év lezárult és a vagyongazdálkodásról be
számolt, kérte a felmentvényt a maga, mint a tisztikar 
és választmány részére, amit a közgyűlés megadott. 
Távozása előtt köszönetét fejezte ki, úgy az iránta, 
mint a kartársai iránt tanúsított bizalomért és támoga
tásért, majd a korelnök megválasztását kérte. Ajánlatára 
Kertész Károly választatott meg, aki elfoglalta a 
korelnöki széket. Keresetlen szép szavakkal méltatta a 
lemondott vezetőség érdemeit az egylet eredményes 
gazdálkodása körül, mit úgymond, a zárszámadás 
adatai 1 leghívebben bizonyítottak. Ezután egy 5 tagú 
jelölőbizottság választatott meg az uj vezetőség és 
választmány jelölésének megejtésére. A jelölés után 
felolvasta az uj vezetőséget, élén Bugyáki Ferenccel, 
aki köszönetét mondott az ismételt bizalomért, az elnök
séget izonban sajnálattal bár, de betegségére való 
tekintetei nem fogadta el és helyébe utódjául Nagy 
Gergely volt I. alelnököt ajánlotta az elnöki tisztség 
betöltésére. A közgyűlés a legnagyobb sajnálkozással 
fogadta el Bugyáki F. lemondását és ajánlatára egy
hangúlag Nagy Gergelyt választotta meg elnöknek. 
Ezutár a tisztikar és választmány egyhangú megválasz
tása került sorra a megejtett jelölések alapján. Kertész 
Károly korelnök a választás megtörténte után lelkes 
beszéc keretében átadta helyét az uj el"öknek, kérve 
őt, hojy mint elődje, úgy ő is fáradtságot nem ismerő 
munkásságával hasson oda, hogy az egylet úgy anyagi, 
mint erkölcsi téren még nagyobbá és még erősebbé 
fejlődjék. Nagy Gergely köszönetét fejezte ki, úgy a 
maga, mint kartársai nevében a kitüntető bizalomért 
és igeretet tett, hogy a 45 éves múltra visszatekinthető 
egyletet úgy anyagilag, mint erkölcsileg naggyá és 
erőssé fogja tenni, de ehhez a tagok legmesszebb menő 
támogatását is kérte. Ez után felkérte a közgyűlést, 
hogy Bugyáki Ferencet, aki az egyletnek úgy anyagi, 
mint erkölcsi fellendítésében a legteljesebb megbecsü
lést kiérdemelte, érdemeinek elismeréséül örökös tiszte
letbeli elnöknek válassza meg. A közgyűlés nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag megválasztotta Bugyáki 
Ferencet tb. elnöknek, aki meghatódottan mondott 
köszönetét a rendkívüli kitüntetésért és biztosította a 
közgyűlést, hogy továbbra is minden igyekezetével 
azon lesz, hogy az egylet érdekeit mindenkor szolgál
hassa. Ez után Nagy Gergely elnök az indítványok 
megtételét kérte. Indítványok a közgyűlés tagjai részéről 
nem tétettek. Ellenben Nagy Gergely elnök előadta, 
hogy az egyleti orvos működését illetően számtalan 
panasz érkezett a vezetőséghez, aki a panaszokat felül
vizsgálván, arra a határozatra jutott, hogy uj egyleti 
orvost választ és ennek a határozatnak, illetve válasz
tásnak a jóváhagyását kérte a közgyűléstől, amely a 
döntést indokoltnak elismerve, azt egyhangúan jóvá
hagyta. Ez után még az egyleti zászló nagyobb javítási 
költségének az engedélyezését kérte az elnök, amely
hez a közgyűlés hozzájárult. Miután indítványok már 
nem tétettek és a közgyűlésnek több tárgya nem volt, 
elnök a közgyűlést bezárta.
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