
U. é v fo ly a m . I . sz á a i. I t2 2  ja n u á r  I.

X EGÉSZSÉGÜGY! U U 1 I I H T T I
A betegápolók, ápolónők, oki. bábák, fiirdösőb, O ■ Vb V ■ A Szövetség hivatalos ó rá i: reggel 9-től 12-fg,
atesszörök, vizgyógykezelők, pedikürözők, úszó- I  ■ I  ■ délután 3-tól 7 óráig. Díjtalanul kSzvetit intézétefr,
West. stb., fertőt!., temetk. alkalm., kórházi s.-munk, I  ■ A  J ■ A  klinikák, kórházak, szanatóriumok és magáattftft
és rokonszakmával foglalkozók hivatalos szaklapja. JU *  yflr JEB részére képzett személyzetet helyben és vidéken.

Megjelenik minden hő 1-én. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V II , 
Dohány-utca 74, 1. lé. — Hirdetések felvétet
nek a legjutényosabb árban. — Kéziratok 
* Issza nem adatnak. — Telefon: József 122—24,

SzerkesztS:
O R . R A | N A I  B É L A  

orvoselnök.
Felelős szerkesztő:

S 2  I E  »  E  N  F. J Ó Z S C r

Előfizetési á r :
Egész é v r e ........................................................40 K
Fé! é v r e ............................................................ W .
Negyed é v r e ................................................... 10 „
Egyes szám . . ~ r ...............................  5 .

Évfordulón.
Immár egy esztendeje, hogy a 

szövetségünk kebelébe tartozó 
Mögyot o/szíí^ í Betegápolók és 
Ápolónői: Országos Egyesülete, 
valamint a Magyarországi Fiirdő- 
alkelmazottak Országos Szövetsége 
megbízásából terjedelmes emlék
iratot szerkesztettünk és azt a nép
jóléti, belügyi, valamint a keres
kedelemügyi miniszter uraknak át
adtuk. Miként olvasóink tudják, 
emlékiratunkban egészségügyünk 
•eeen két jelentékeny munkás osz
tályó nak a nevelésére, elméleti és 
gyakorlati kiképzésére, társadalmi 
és anyagi helyzetének javítására, 
valamint betegsége, rokkantsága 
és elöregedése esetén való segé
lyezésére és biztosítására vonat
kozó elveinket és hosszú évek ta
pasztalatain átszűrt javaslatainkat 
foglaltuk össze. Tizenkét évnél is 
hosszabb idő óta gyűjtött tanul
ságaink szorosan egybe vágnak 
azoknak az égető kérdéseknek a 
.megoldásával, amelyeket társadal
munk szociális irányú fejlődése 
állandóan napirenden tart. A be
csületesen elvégzett munka méltá
nyos díjazása és a munkásember 
és családja tisztességes megélhe
tésének biztosítása az a tengely, 
mely körül e kérdések forognak. 
Be sajnos, amilyen egyszerűnek 
és természetesnek tetszik a szo
ciális eszméknek ezen elemi össze
foglalása, mégis a világháború 
összes drótsövényeinél is sűrűbb 
és szinte áthatolhatlannak látszó 
akadályok állanak a győzedelmes 
előrejutásuk útjába. Erre vonat
kozóan jellemző példával szolgál
hatok. Amidőn a betegápol ás ügy 
•r&zágos rendezése tárgyában 
»yolc évvel ezelőtt az akkori bel
ügyminiszter ur kihallgatáson fo
gadott — sajnos, az akkor kapott 
biztató ígéreteket a világháború 
feigetege elmosta — egyúttal az
•rszág egészségügyének vezetőjé
nél is tisztelegtem. A megcsonto
sodott bürokrata miniszteri taná- 
«mg ur e szavakkal fogadott: 
„Legyen nyugodt kartárs ur, ezen 

rendezését majd csak mi 
magunk fogjuk elvégezni és nem 
vagyunk hajlandók az dpotdsílgy
rendezését albérletbe kiadni".

Aaúb épen 8 év telt el és akik

e szent ügyünk szolgálatában tett 
kálvárlajárásunkat és a betegápo
lás ügyének mai rendezetlen álla
potát ismerik, ítéletükkel bizonyára 
fényes elégtételt szolgáltatnak ön
zetlen munkakészségem ezen arc- 
piritó vissza utasításáért.

Bizony az emberismeret hiánya, 
a kötelesség teljesítésének botrá
nyosan léha felfogása, a komoly 
munkára való képtelenség, lusta
ság, rosszakarat, irigység, indoko
latlan érvényesülési és szereplési 
lágy és embertársaink sok-sok 
egyéb rossz tulajdonságának szám
talan sodronytüskéje vérzi meg az 
igaz ügy zászlóvivőjét! Csuda-e, 
ha olykor elkedvetlenedik?

Az „Otthoniról.
Kis lapunk, melyet minden hó 

elején kíváncsian várunk, hozzánk 
is elhozta az „Otthon'' alakulá
sának hírét.

Van-e közöttünk valaki, akit 
nem érdekel az „Otthon" kér
dése ? . . . Mi, akik a társadalom 
legelnyomottabb munkásai' va
gyunk, kik verejtékezve, íestet-lel- 
ket bénító fáradsággal végezzük kö
telességünket, nagyon is rá va
gyunk szorulva egy igazi, békés 
„Otthon“-ra, hói küzdelmes nap
jaink után enyhülést leljünk. Nem 
hiszem, hogy' lenne mindkét nem
beli pályatársaim között, — pedig 
de sokan vagyunk ebben az el
árvult, Csonkahazában — csak 
egy is, akit nern ejt néha gondol
kozásba a jövő kérdése, hogy mi 
lesz hát, ha majd a testi erő fel
mondja a fizikai szolgálatot és 
megfordul a kocka. Az szorul 
ápolásra, aki eddig másokat ápolt.

Amit érez a messze útról jövő 
vándor, ki hosszú vándorlása után 
megpillantja otthonának tornyát, 
ahol már nem küzdelem, hanem 
szerető szív, öröm és kedv várja, 
érezzünk mi is most, midőn lelki
szemeink előtt fel-felcsillan a közel
jövő homályából egy barátságos 
„Otthon" képe.

Ha jól végig tekintünk szak
mánk pályavoaaláo, meggyőződ
hetünk, hogy ezen a pályán ha
ladni huzamosabb ideig nagyon 
küzdelmes és hálátlan feladat. 
Létezik-e egészségügyi aikatm-

Azonban ma az uj évet üdvö
zöljük és reméljük, hogy most már 
más szelek fújnak és más idők 
járnak . . .  Halhatatlan Madách-unk 
szavai jutnak eszembe: „Mon
dottam ember: küzdj és bízva 
bízzál!"

Kedves olvasóinknak és igazi 
jóbarátainknak, valamint lapunk 
munkatársainak, kik e uehéz, de 
igazságos küzdelmünkben mellénk 
— a legigazságtalanabbul el
nyomottak mellé — állottak és 
hisszük, hogy a jövőben is ve
lünk tartanak, boldog uj esz
tendőt kivan a szerkesztőség ne
vében

fiajnai Béla dr.

zott, aki általános megelégedésre 
tudná munkásságát kifejteni ? Vagy 
a beteg, hozzátartozói, valamelyik 
elöljárója, vagy saját társai közül 
mindig akad egy gáncsvető, ami
nek az elviseléséhez valóban 
krisztusi türelem kell És mi a 
jutalom ? . . . tudjuk jól, vala
mennyien meg vagyunk róia győ
ződve.

Mindezek mellett mégsem nyílna 
panaszra ajkunk, ha nem kisér
tene bennünket lépten-nyomon a 
bizonytalan jövő képe. Ki bizto
sítja az ápoló jövőjét; munka
képtelen korában ki törődik vele ? 
A pikoló, ki még ma nagy reve
rendával szolgálja fel a fröccsöt, 
évek múlva mint „Grand Hotelia„ 
funiigál bennünket, az iparos
segédnek megvan a reménye, hogy 
idővel önálló lesz, de létezik-e 
a mi szakmánkban önnálióság? 
Van-e reá példa, hogy egy ápoló 
szanatórium, vagy gyógyintézet 
tulajdonosa lett volna ? Miért küzd 
tehát rabszolgamód éveken keresz
tül, ha még a jövője sincs biz
tosítva ?

Az „Otthon,, kérdés megoldásá
val nagy átalakuláson kell keresz
tül menni az egész egészség- 
ügyi szervezetnek; reformok vár
hatók azon időtől kezdve, amint 
megnyílik az „Otthon" kapuja. 
Nem-e több kedvvel, fokozott 
ambícióval végzi feladatát az ápoló 
személyzet, ha tudja, hogy már 
neki is van Otthona. Esetleges

helyváltozás alkalmával nem ke- 
rül-e a lakbémzsora vampirkarjai 
közé: ennek úgy erkölcsi, mint 
anyagi értékéi egy laikus is köny- 
nyen felfoghatja. Az „Otthon" falai 
közül fog kiindulni, mint jóJtevő 
angyal, a leghumánusabb bánás
mód szent eszméje, amelyre a 
szenvedő emberiség még sohasem 
volt úgy, mini napjainkban rá
szorulva.

Azért is minden komolyan gon
dolkodó kartárs és kartársnő kell, 
hogy megértse és erkölcsi köte
lessége úgy gyakorlatilag, nunt 
szellemileg az „Otthon" ügyéi tá
mogatni. Aki ezt nem teszi, az 

- nem méltó, hogy a Szövetség tagja 
legyen. Azt a pár fillért, amit ál
dozatul hozunk, — valójában nem 
is áldozat — a saját magunk ja
vára adjuk, mert nem-e magun
kénak nevezhetjük majd azt <* 
hajlékot, ahol majd testvéri kör
ben fogjuk fáradt szempilláinkat 
nyugalomra lezárni,

Dinyér Isiéin

Ki. „Otthon" részvényeire a 
következő összegek érkeztek be : 
Nagy Józsefné (54) 1620 K, Szie- 
beu József (50) 1500 K, özv. 
Matola Ferencné (39) 1170 K, 
Somogyi Anna (30) 900 K, Juszt 
Lőrinc, Kiss Erzsébet (20i—20) 
600—600 K, Weisz Évi (17) 510 
K, Zombory Richardné, Hallgató 
Gyula, Vitkovits János és neje 
(15—15) 450—450 K, özv. Do- 
bóczky Lajosné, özv. Boros La- 
josné, Ambrus Ilona, Vaiitler Er- 
nőné, özv. Tóth Kálmánné, dr. 
Elischer Ernő és Pentalner Erzsé
bet (10— 10) 300—300 K, Szarka 
Teréz (7) 210 K, likajeszky Ve
rőn ka, Szappanos Margit, Raczák 
Anna, Vahla Mária, Balázs Flóra, 
Tóth Gyuláné, Fehér János, Per- 
laky Erzsébet, Kozma Vilma, Vin<* 
Erzsébet, özv. Basztir Béláné, 
Forrai Margit, Antal Zoltánná, 
Mujzer József, Mujzet Józsefné, 
Kupidon Mária, Dinyér István és 
neje (5 -5 )  150-150 K, dr. Fáj- 
kis Ferenc (6) 180 K, Varga Máris, 
Göllesz Józsefné, Schuller Margit, 
Pap Zsuzsánna, Tóth Kálmáuné 
(4—4) 120-120 K, dr. Vály Ernő, 
Polyákovics Auguszt, Török Júlia, 
Waschina Józsefné, Zimmermann 
Kató, Szőllöuy Jenőné, Szőllősy
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Hona, Sciweiner Anna, Edelényi 
Berta, Készonyi FeretRné, Kalpa 
Angelia, Peterdy Anna (3—3) 
90—90 K, Tóth Paula, Bückfásy 
Hermina, Lángét Lajos, Rádler 
Paula, Drazsinkai Janka, Gila 
Ferenc, Vida Erzsébet, Szász 
Sámuelné, ifj. Kiss Eszter. Szabó 
Ágnes. Jordán Istvánná, Horváth 
Franciska. Gedey Teréz, Varga 
András, Grunicz Imréné, Fodor 
Ilona, Benyovszky Gizella, Bu- 
kovszky Vanda, dr. Pártos Viktor, 
dr. Humayer Károly, dr. Ért! Já
nos, id. Szabó Ilona, Nagy Pál, 
Szajkó Rózsi Riedl Krisztina, 
Szilágyi Kató, Sári Józsefné, Opris 
Zsófia, Csapiár Katalin, Szántó 
Arnbrusné, Széptaky Júlia, Rácz 
Eszter. Hertelendi Mária, Hölcz 
Emma, Tóth Paula (1—1) 30—30 
K. — Újabb részvényeket jegyez
tek : özv. Matola Ferencné (60) 
Waschina Józsefné (30) Vida Er
zsébet, Szieben József, Kozma 
Jolán (20—20) Jelasics llus, Pap 
Zsucsánna, Vince Erzsébet( 10— 10) 
Varga András (5) részvényt

20“|» —  100’jo
Szakszervezetünk vezetősége ál

landóan napirenden tartja a kór
házi személyzet fizetésének rende
zését s állandóan követeli annak 
a tényleges szükségletnek arányos 
felemelését A főváros tanácsa leg- 
ujabban ismét 20%-ot engedé
lyezett. Kérdést intéztünk dr. Krizs 
Árpád főv. bizottsági taghoz, szö
vetségünk tb. elnökéhez, hogyan 
történt ennek megszavazása s ő

a kővetkezőket volt szives kö
zölni :

A munkaügyi bizottság novem
ber közepén tartott ülésén tár
gyalta a kér. szoc közüzemi al
kalmazottaknak azon kérését, hogy 
a főváros, tekintettel a nagy drá
gaságra, a munkabéreket emelje 
fel. A bizottság hosszabb vita 
után 20”,■» mellett döntött. Fel
szólalásomra a bizottság kimon
dotta, hogy ezen fizetésemeié6 az 
egészségügyi alkalmazottakra is 
vonatkozik s az elnöklő Buzáth 
alporgármester kérésemre utasí
totta a X közegészségi ügyosz
tályt, intézkedjék, hogy a 20" /»-ot 
a közegészségügyi alkalmazottak 
is haladéktalanui megkapják.

Nyíltan kimondom, hogy a múlt
kori 30 s a jelenlegi 20%-a! én 
megelégedve nem vagyok. Az 
ápoló személyzet havi járandó
sága ezzel 220 illetve 260 koro
nára emelkedett, de ez is nagyon 
kevés. Ép ezért a fővárosi tör
vényhatóság dec. 21-én tartott 
közgyűlésén Vasek Ernő biz. tag 
indítványa után, aki követelte a 
kórházi személyzet fizetésének 
sürgős rendezését, a következő 
indítványt terjesztettem a köz
gyűlés elé • „Mondja ki a köz
gyűlés, hogy szükségesnek tartja 
a kórházi al- és segédorvosi sze
mélyzet jelenlegi javadalmazásá
nak 5OJ o-os s az ápoló és szol- 
gaszemélyzet jelenlegi javadalma
zásának 100° o-os felemelését s a 
személyzet lakásviszonyainak rer. 
dezését" Az indítványt a köz
gyűlés azzal fogadta el, hogy ki
adták a tanácsnak. Hogy a tanács

mikor dönt ebben a kérdésben — 
nem tudom. A magam részéről a 
hosszú gondolkodási időt nem 
tartom kívánatosnak s ha indít
ványom rövid idő alatt el nem 
intéztetik, legközelebb interpelláció 
alakjában teszem újra szóvá a 
kórházi alkalmazottak csekély fize
tését.

Számításokat végeztem, hogy 
mi az a minimális összeg, amely 
okvetlen szükséges ahhoz, hogy 

■az ápoló személyzet cipőt s ruhát 
tudjon venni magának s arra jöt
tem rá, hogy a havi járandóságot 
a mai viszonyok között a legalsó 
fokon legalább 400 koronára kell 
felemelni. Azt a rendszert, amely 
a bizonytalan borravalóra akarja 
alapítani a jövedelmet, én erkölcs
telennek tartom. Elvem, hogy a 
tisztességes munkát tisztességesen 
meg kell fizetni. A pénzügyi bi
zottság ülésén többen hangoztat
ták, hogy a borravalós szokást ki
küszöbölni nem lehet s az elma
radni nem fog sohasem. Igaz, de 
mégsem szabad megengedni, hogy 
majdnem az egész exisztencia erre 
legyen alapítva. Meg kell adni az 
ápoló személyzetnek azt a mini
mumot, amely okvetlen szükséges 
ahhoz, hogy a hivatását teljesit- 
hesse, hogy azután azokkal szem
ben, akik esetleg a szegény bete
get — mert borravalót nem vár
hatnak tőle — nem akarják ápolni 
oly odaadóan s gondosan, mint a 
gazdagot, a legszigorúbban el le
hessen járni. A betegápolás a leg
szebb, de egyúttal a legnehezebb 
munkák egyike, tehát jól honorá
landó.

Messze vagyunk meg attól, ito^y 
minden jogos igényt teljeses te 
lehessen elégíteni, de a minimális 
igények kielégitését tovább halasz
tani nem szabad. Rendezni kék 
tehát feltétlenül és sürgősen a sze
mélyzet fizetési, képesítési, tovább 
képzési és lakásviszonyait, hogp 
az gondoktól menten, egész szívvel 
s lélekkel szentelhesse magát ne
mes hivatásának

Tb. elnökünk soraihoz nu twak 
azt füzzük, adjon az Isten sok tfy 
megértő s szociálisan gondolkodó 
embert szegény hazánknak. Való
ban akkor lesz itt béke s meg
elégedés, ha a munkás ember jo
gos igényei valóban kielégülést 
nyernek, akkor lesz igazán virágzó 
a magyar nemzet.

Ha m ég nem jegyeztél 
részvényt, saját érdeked
ben m i e l ő b b  jegyezz. 
Jegyezni lehet S z ö v e t 
sé g ü n k  h e ly is é g é b e n ,  
Bpest, VIL, Dohány-u. 74.

Az uj német 
bábarendelet.

Németországban a napokban 
egy uj bábatörvényt adtak ki, mely 
hivatva van a jövőben egyrészt a 
bábák letelepedését, jövedelmét és 
működési körét rendezni, másrészt 
azt óhajtja keresztülvinni, hogy a 
lakosság mindenütt megfeielőets 
képzett bábákkal legyen ellátva. 
A cél kivitelére többféle mód ál
lott s a tulajdonképeni térvény-

TÁRCA.

S z e g h ő n é .
Irta . Dinyér István ápoló. 

Pályázatunkon az I. dijat nyerte.

Szegény Szeghőné! . . . soha
sem hitte volna ő azt, hogy egy
kor ő is olyan fehér főkötős ápo
lónő fog lenni, mint aki az ő urát 
ápolta az egyik külvárosi barak- 
kórházban. Hej, dehogy is hitte 
volna, hisz ő mindig idegenke
dett a kórháztól; visszariasztotta 
az a gondolat, hogy ott nemcsak 
felgyógyulnak, hanem meg is hal
nak az emberek és abban a szo
morú kórtermekben nein egy, ha
nem százféle beteg is fekszik; 
olyan is van közöttük, akinek az 
ágyát hálóval kerítik körül, külön
ben kiugorna az ablakon.

Életében akkor volt először 
kórházban, mikor négy éves lluska 
leánykájával sebesült urát ment 
meglátogatni. A kórház kapujánál 
úgy érezte, mintha mázsás teher 
nehezülne a szivére és égő kala
páccsal kalimpálna valaki rajta. 
Alig hallható hangon kérdezte a 
kapustól, hogy merre kell mennie, 
hogy az urához bejusson.

— Nem irta meg hányas ba-

rakban fekszik? — kérdezte ba
rátságosan a kapus.

— Hogyne irta volna meg lit 
a levele, amelyben irja hogy a 
huszonhetesben fekszik — vála
szolt Szeghőné és előmutatott egy 
gyűrött levelet.

— Csak menjen lelkem ott a 
harmadik soron végig, az utolsó 
előtti barak a huszonhetei — iga
zította útba a kapus.

Szeghőné szomorúan ment a 
muf3tolt irány felé. Iluskájára is 
mintha átragadt volna lehangoit- 
sága, szó nélkül tipegett utána, 
mint egy kis galamb.

Két cse’ák szanitéc jött velük 
szembe, két hosszú rúdra erősí
tett fekete kosarat cipeltek, mely 
minden lépésnél fülbántóan re
csegett.

— Kit keresni asszony ? — 
szólította meg az egyik tört ma
gyarsággal.

— Szeghő Kálmán tizedest az 
ötösöktől — felelte az asszony.

— Szege . . .  korporai Szege 
— ismételte amaz nagy szóferdi- 
íéssel — épen jókor jönni, itt 
viszünk a kosárban.

— Kicsodát ? — kiáltott fel 
Szeghőné elhalványulva — kit 
visznek ?

— Kicsodát! ? a korporai Szege 
— riportozott a cseh hadfi szív
telen közönnyel — meghalt eze
lőtt két óra.

Szóra sem méltatták ezután, 
iovább mentek a recsegő kosár
ral.

Szeghőné, mintha leütötték volna 
e szavak hallatára, összerogyott a 
szerpentines utón. lluska csak bá
mult, tegingetett, nem tudta meg
érteni a helyzet valóságát. Félhol- 
ían szedték össze s rögtön ágyba 
fektették, ahol napokig hallucinált; 
azt hitték már, hogy öt is kivi
szik oda, ahol senki fel nem éb
red.

Iluskát is felvették a beteglét
számba. Ő még nem tudta mi az 
árvaság, gyermeki szivét nem fáj
lalta, hogy talán anyját is elve
szíti, aki súlyos beteg, ott sem 
lehetett az „apa“ temetésén. He
tek múlva tért csak magához, 
testileg-lelkileg teljesen megtörve; 
aki azelőtt ismerte és mostan 
látná, nem ismerne reá. Hja, az 
egészség rózsája könnyen elher
vad.

Felgyógyulása után nem hagyta 
el a kórházat.

— Ha már az uram itt halt el, 
én sem kivánkozok el innen —

mondottá és pár hónap elteltével 
ő is olyan fehér fiíyulás ápoló
nő lett, mint az, aki öt ápolta. 
Minden igénye liuskája körül össz
pontosult ; bele nyugodott sor
sába, csak olyankor csillogott 
köny a szemében, ha az urára 
gondolt. Betegjei rajongással sze
rették. Nyájas szavaival derülté 
tette a kórterein bús egyhangú
ságát s ideális türelmével meg
győzte a legidegesebb betegeit is, 
a súlyosabb betegeknél nem egy 
éjszakát önként fentvirrasztott.

— Ilyenkor mindig az uram 
jut az eszembe — mondotta és 
megnedvesiiltek a szemei.

— Ha mind ilyenekből állana 
az ápolótestület, biztos kezekben 
volna a betegápolás kérdése — 
jegyezte meg egy alkalommal egy 
politikai előkelőség, ki véletlen 
szemtanúja volt tevékenységének.

A túlfeszített húr könnyen el
pattan.

Szeghőné egy hűvös éjszakán 
meghűlt és aki eddig másokat 
ápolt, most az szorult ápolásra. 
Betegjei a legnagyobb részvéttel 
viseltettek iránta, nem múlott el 
nap, hogy friss virággal ne ked
veskedtek volna neki. Ő azonban 
napról-napra gyengüli; lázban égő
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tervezet úgy hangzott, hogy az 
egpes kerületekben letelepedett hi- 
varatos bábákat kellett volna min
d e t a .-rászoruló asszonynak hívni, 
<*sőbó azonban a jobb belátás 
gy&íötí s minden egyénnek meg
hagyták azt a természetes és ért
hető jogát, hogy ő válassza meg 
a»  a bábát, kihez legtöbb bizalma 
vai. A nagyobb városokban és 
sért*  lakott ipari gócokban ez 
iwjBészetesen nem képezett aka- 
rtáíyt. sőt itt éppen az volt a baj, 
(tcsgy túlsók bába is volt, ami 
szintén nem kívánatos egyrészt, 
mert mig némelyek azt sem tud
jak. hogyan végezzék el sok dol
gukat, addig másoknak semmi 
alkalom nem nyillott arra, hogy a 
báísaképzöben elsajátított ismere
teiket és kézügyességüket tovább 
gyakorolhassák. Azután az a ve
szély is fenyegetett, hogy az erős 
verseny mellékvágányokra vezeti 
a különösen annyira jótékony és 
szakséges babamesterséget. Ezzel 
szemben a gyéren lakott terüle
teién természetesen érthető okok
ból senki sem volt hajlandó be
telepedni, miután a megélhetéshez 
szükséges létminimumot sem tudta 
volna magának biztosítani Ezeken 
az anomáliákon javítandó, az uj 
törvény két irányban akar segí
teni. Az egyik, hogy engedélyhez 
köb a letelepedést, vagyis az ál
lamilag képezett bába csak ott 
telepedhetik le, ahol erre bizonyos 
központi hatóság az engedélyt 
ií«gadta, természetesen ez olyan 

területen lesz megengedve, ahol 
erre szükség van és semmiesetre 
sem ott, ahol már úgyis tulsokan

orcája agy nézett ki, mint a hóra 
ejtett rózsavirág.

iluska, boldog gyermeki tudat
lanságában, most sem látta a hely
zet tragikus oldalát, vigan paj- 
koskodolí a kórház udvarán a 
többi gyermekekkel anyuskája 
pedig sorvadt, mint a virág, mely
nek féreg emészti gyökerét.

— Mi lesz a mi kedves nővé- 
rár.kkel — kérdezték az udvaron 
a feníjáró betegek az arra menő 
orvostól — meddig iesz még 
beteg ?

-  Már régen meghaltak a pró
féták — válaszolt az orvos egy- 
hedvüen — ki tud manapság jós
latokba bocsátkozni ?.

— No de mégis, van e re
mény — türelmetlenkedett egy 
feikütöitkaru őrmester — hisz ő 
a betegekjmentö angyala, az egész 
osztályra nagy csapás lenne, ha 
bekövetkezne a vég.

A közeli sürü bokrok között 
bejósdit játszottak a gyermekek, 
Iluska is közöttük volt.

Az orvos kis ideig gondolkozni 
látszott, majd hirtelen reá muta
tott egy közeli bokorra és igy vá
laszon :

— Most szeptember van. Mire 
-3z ágakról lehullanak a levelek,

vannak. A másik intézkedés, hogy 
azokban a kerületekben, hol a vi
szonyok szerint, legyen az a gyé
ren lakott lakosság vagy a rossz 
közlekedési viszonyok — egy bi
zonyos fizetést állapítanak meg 
4750 Márkában, amellett minden 
szülésért 20 márkát. A törvény 
azt mondja, i 'így a törzsfizetést 
szándékosán ala :sonyan állapítot
ták meg, hogy a bábák fokozott 
munkával a jövedelmének gyara
pítására sarkalják. Azonkívül azok
nak a bábáknak, kiket a gyermek- 
védelmi intézmények működtetnek, 
a viszonyokhoz képest 1—2000 
márkát emellett biztosítanak. A 
törvény teljes ismertetését nem 
tartom szükségesnek közölni. A 
részletkérdések ránknézve úgysem 
fontosak, csak még egyes ponto
kat tartok szükségesnek megem
líteni : igy, hogy a kerületi bá
bák 65-ik életéven tu! bizonyos 
nyugdijat élveznek, amennyiben 
önhibájukon kívül munkaképte
lenekké válnak, itgv bizonyos se
gélyre tarthatnak igényt, azonkívül 
pénzbeli támogatást kapnak, hogy 
időnként továbbképző kurzusokon 
résztvehessenek. Érdekes megem
líteni még, hogy a 20 márka min
den egyes szülés után. csak az 
első 70 esetnél jön, azontúl a hi
vatalos dij csak 10 márka lehet. 
Ha a kerületi bába nyugalomba 
vonult, főbbé nem szabad szülé
seknél segédkeznie, sőt ez bün
tetendő csekménynek számit

(Folytatása következik)

A S z ö v e t s é g ü n k  
a mi erős várunk.

Szeghőné is kint lesz a temető
ben. Igazán sajnálom ölet — ez
után, mintha megbánta volna köz- 
iékenységét, elfordult és sietve 
távozott.

Iluska, mintha megértett volna 
valamit, abbahagyta a játékot és 
befutott az anyjához. E naptól 
kezdve nem ment ki játszani. ott 
busult anyja ágyánál, mint egy 
szomorú madárka.

Szeptember hamar elmúlott, 
megérkeztek a deres októberi reg
gelek. A lombok levelei a legki
sebb szélmozdulatra peregve hul
lottak alá, mint egy boldogtalan 
ember könyei, hogy itt a here-a
dás, közeledik az elmúlás.

Ki állítja, hogy a gyermeki 
szívben nincs megnyilatkozás?

Iluska egy deres reggelen ott 
hajlong a bokrok tövénél, egyen- 
kint szedegeti fel a lehullott le
veleket és cérnaszállal igyekszik 
azokat visszakötözni az ágakra. 
Egyre kötözgeti, de fájdalom min
dig több hull le, mint amennyit 
visszaköt. Ezalatt a közeli tem
plom toruyában busán megcsen
dül a lélekharang, mintha hir
detné: egy angyallal több van a 
mennyben és egy árvával több 
a földön.

A fürdők vasárnapi 
munkaszünete.

A kereskedelemügyi miniszter 
94.537—1921. számú, vasárnapi 
munkaszünetről szóló rendelete is 
fenntartotta a fürdők vasárnapi 
nyitvatartásáról szóló korábbi ren
delkezéseket. Tette ezt a rendelet 
szerint azért, „hogy a köznapo
kon napimunkájával lefoglalt la
kosság vasárnapokon a fürdőket 
felkereshesse.

Szövetségünk Fürdös Szakosz
tálya a rendelet megjelenése után 
azonnal kérelemmel fordult a ke
reskedelemügyi miniszterhez és 
kérte a rendeletnek, az alkalma
zottak régi kívánságához mérten 
való módosítását, illetve a fürdők 
vasárnapi munkasziinetének elren
delését. A fürdőalkalmazottak kí
vánságát azonban a miniszter el
utasította.

Az alkalmazottakat természete
sen ez a válasz nem elégíti ki.

Szövetségünk Fürdös Szakosz
tályának választmánya legutóbb 
foglalkozott a miniszter leiratával 
s megállapította, hogy tapasztalat 
szerint a munkások és általában 
a szegényebbsorsu, „hétköznapo
kon munkával lefoglalt lakosság'1 
a fürdőket nemcsak vasárnap, ha
nem még hétköznapokon is alig- 
alig látogatja a magas fürdődijak 
miatt.

Túlnyomó részben a fürdőket 
vasárnap is azok veszik igénybe, 
akiknek volna alkalmuk a hét 
bármely napján is fürdeni. Az 
ipari és gyári munkásság rende
sen szombaton végzi el a fürdést, 
ha kerül rá pénze, mert az üze
mek már délután 3 órakor be
szüntetik a munkát, mig a fürdők 
este 7 óráig vannak nyitva. Tehat 
a fürdők vasárnapi nyitvatartását 
nem indokolja semmi sem.

A fürdők vasárnap délig való 
nyitvatartása az alkalmazottakra 
nézve azért is sérelmes, mert a 
kereskedelemügyi miniszter 94.537 
— 1921. számú rendeletét, mint 
ezt a múltban is tették, a fürdő
tulajdonosok ezentúl sem tartják 
be és nem déli 12 óráig, hanem 
azután is adnak ki fürdőjegyet, 
úgy, hogy mire az alkalmazottak 
munkájukat elvégezhetik, délután 
3—4 óra van.

A vezetőség egyébként kimon
dotta, hogy a fürdők vasárnapi 
munkaszünetéért indított küzdelmet 
tovább folytatja, mielőtt azonban 
a miniszternél újabb lépéseket 
tenne, az ügyet nagygyűlés elé 
viszi. A vál. ülésen foglalkoztak 
még az alkalmazottak gazdasági 
helyzetével és élesen elitélték a 
Hungária-fíirdő igazgatóságának 
eljárását. Ugyanis a Hungáría- 
fürdö az alkalmazottaknak nem ad 
fizetést, hanem még minden ven
dég után 2—2 koronát kell fizet
niük a „borravalóból", akár kap
nak, akár nem. Ez azt jelenti,

hogy a fürdótulajdonosok példát
lan kapzsiságukban fizetés helyett 
még a „borravalót" is, mely ae 
alkalmazottak egyedüli megélhe
tési alapját képezi, megrövidítik- 
A gyűlésen éles kifakadásoktaű 
illették a „Nemzeti Ujság“-ot is, 
mely egyik számában „Tyúkszem - 
bárók" c. alatt megjelent cikké
ben azt irta, hogy a Gellért-fütti* 
személyzetének több fizetése ww„ 
mint a miniszterelnöknek. Az igaz, 
hogy a téli hónapokban megfeszí
tett munka mellett meglehetősen 
keresnek, de nyáron, amikor a. 
közönség nyarai, alig keresnek 
annyit; amennyi a legnyomorul
tabb megélhetéshez szükséges.

A fürdők vasárnapi nyitva tar
tására reméljük, hogy a miniszter 
is megfogja változtatni előbbi ál
láspontját, mert nem akarjuk hinni, 
hogy a keresztény irányzat idején 
a dolgozó keresztény családapá
kat a hét egy ünnepén is elsza
kítsák családja köréből. Mi fürdö- 
sök is emberek vagyunk és ép 
úgy jogunk van az emberhez méltó 
élethez, mint akár a miniszternek, 
vagy pedig a munkáltatónak. Több 
szociális érzékkel a fürdösöket is 
el lehet juttatni a keresztényié* 
életet élő emberek sorába.

Az elmebetegápolé
I r ta : K. A. dr.

E lm ebetegekkel foglalkozni 
egyike a legmagasztosabb, de 
egyszersmind a legnehezebb fel
adatoknak. Foglalkozás természe
tesen úgy értendő, hogy az sike
res is, humánus is legyen. Az 
elmebetegségeknek, mint olyan«k- 
nak megismerése, azoknak ok
szerű, értelmes kezelése úgyszól
ván csak a legújabb kor tudo
mányos kutatásainak eredménye. 
Mikor a kultúra és tudomány az 
elmebajosok kezéről levette a bi
lincset, megnyitotta előttük a bör
tönök kapuit, megszabadította őket 
a boszorkányság és ördög által 
megszállottság tévhiedelméböl, 
megszületett a tudományos elme
beteg-kezelés, s ennek hatalmas 
segítőtársa, az elmebetegápoiás. 
Csak a XIII. század hozta meg az 
első elmegyógyintézetet, melyet 
Angliában létesítettek, s csak j  
XIX. században kezdődött meg a 
munka, hogy gyors egyámásután- 
ban épüljenek az elmebetegek el
helyezésére szolgáló intézmények 
Ez időtől kezdve áll előtérben ac 
egész müveit világon az elme- 
betegápolás ügye, mely sajnos 
— néhány államot kivéve — még 
a mai napig sem talált kielégít* 
megoldásra. Szüntelen a panasz,, 
különösen a hazai elmegyógyin
tézetekben, de kevés kivétellel a 
a többi államban is, hogy az 
elmebetegekkel foglalkozó ápolók 
nagy része nem áll hivatása ma
gaslatán, nem tölti be magasztos, 
feladatát a megkívánt mértékben,,
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szénát, hegy az ehncbetegápofós 
ügye Bem tsrt lépést az dmc- 
betegségckke! foglalkozó tudó 
gtány dviaányaival. Bizenyes, 
**gy az elmebetegeit sikeres épe- 
fása igen í 'g y  feladatat ró az 
ezea hivatasssl tegialkozókta, t«- 
eásun*, meg ismerésünk haladása 
?aí fokozódtak a követelmények 
te sz efmebetegásolókkal szemben. 
A wsdern elmegyógyászat virmá- 
rya. az u. ti. szabad kezelés, t. i. 
mikor a betegek minél több m©z- 
gtef szabadságot élveznek, hogy 
ásnál kevésbé érezzék internált- 
ságnk nyomasztó sólyát, s annál 
jobban tudatát a ébredjenek átí
rták, h*gy kórházira; vannak, az 
éímeteetegapolók testi és szellemi 
erejét igen r.agy mértékben veszi 
igénybe, ha ezt a hivatást önfel- 
Bído.íóan gyakorolják. Azon álta
lánsa törekvés ugyanis, hegy a 
betegek személyes szabadsága a 
kórházon beiül minél kisebb mér
tékben legyen korlátozva, függ 
nagyrészben az elmebeíegápotók 
munkájától, jóakaratától és ráter
mettségétől is. Jói képzett, hiva
tását odaadó lelkiismeretességgel 
szolgáló ápolószemélyzet legalább 
is fél sikert jelent az elmebetegek 
kezelésében, s nagyreszten járul 
tevzz: ahhoz, hogy eloszlassa a 
nagyközönség körében, míg ma 
isf tapasztalható tévhitet és ide
geskedést az einugyógyintézeuk- 
ítel Memben. (Folyt köv.)
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HÍREK.
Előfizetési felhívás!

Beeember hó 31-vei egy évnek 
határkövéhez értünk. Egy éve 
annak, hogy kis lapocskánk nap
világot látott. A legnehezebb idő
ben indítottuk útjára, nagy áldo
zatot hoztunk, hogy legyen egy 
táp, amely a mienk, ameiy a mi 
panaszainkat, sérelmeinket meg
hallgatja és az igazságaink érde
lében bátran, rendületlenül kiáll 
a aikra. Lapunk leküzdötte minda
zokat az anyagi nehézségeket, 
melyek az útjába gördültek. Le
küzdötte a bizalmatlanságot, me-

Í et nagyon sokan vele szemben 
piáltak. A bizalmatlanok leiké

i n  bizalmat ébresztett. Nyíltan 
•5 bátrai irta meg mindazon 
igazságtalanságot, amelyet velünk 
nemben elkövettek.

4 mi lapunk, a mi erős várunk. 
E lappal is tovább akarjuk szol
gálni az egészségügyi alkalmazot
tak ügyét. De ezt csak úgy tud
juk eredményesen szolgálni, ha 
minden egészségügyi alkalmazott 
Megérti, hogy e szaklapra ép oly 
szükségünk van, mint a minden
napi kenyérrre.

1922 január 1-ével uj előfize
tést nyitunk. Lapunk előfizetési 
ára a megdrágult előállítási költ
ségek mellett is a régi ár mellett, 
Megnagyobbodott alakban fogja 
igazságos ügyünket szolgálni. 

Egész évre . . 40 kor. 
Fél évre . . .  30 kor. 
Begyed évre . 10 kor. 
■gyes szám 5 kor.

rfc—WPW—

Aki még nem fizetett elő, az 
el ue mulassza, aki már előfize
tője és már ismeri a lapunk cél
ját, az törekedjen miuél több elő
fizetőt szerezni. Nekünk nincs 
senkink, aki bennünket megértene 
és támogatna, önmagunkra és 
lapunkra vagyunk utalva. Ha össze
tartunk és lapunkat erőssé épít
jük ki, úgy nehéz helyzetünkön 
könnyíteni fogunk. Ersük meg 
egymást és dolgozzunk, gyüjtsflnk 
előfizetőket a mi lapunk részére.

A Szerkesztőség,

Tagdíjhátralékosok figyel
m ébe. Mindazon tagjainkat, kik 
tagdijhdfralékban vannak, ezután 
hívjuk jel, hogy hátralékukat ren
dezzék, mert alapszabályaink ér
telmében a tagok sorából töröltet
nek és minden régebbi igényüket 
elvesztik. Újabb jelentkezésnél mint 
aj tagok lesznek kezelve.

Eljegyzés. Nagy Pál fürdő- 
mester, szövetségünk Fürdős szak
osztályának atelnöke, december 
havában élj egyezte tezv. Pépay 
Gézáné i'ürdísnőt. Nagy Pál test
vérünk a mozgalmunk egyik leg
régibb harcon és mi örömmel 
vesszük tudomásul a jegyváltást. 
Mi már íagtársaink nevében elére 
is sok szerencséi kívánunk a 
jegyespárnak.

Halálozás. Tóth Györgyné 48 
éves, ápolónő rövid szenvedés 
után a Bródi kórházban kiszenve
dett. A betegség szolgálatának 
teljesítése közben érte utol. Szö
vetségünknek kipróbáit tagja volt. 
A temetés 1921 december 18-án 
volt, amelyen a szövetséget számos 
taggal Szieben József főtitkár kép
viselte. Gyermekeinek és rokonai
nak mély gyászában a szövetsé
günk is osztozik. Az elhunytnak 
békességet és örök nyugodalmat 
kívánunk.

“Otthon" aszta ltársaság . Szö
vetségünk tagjai részére 1922. évi 
január első hetével egy „Otthon" 
asztaltársaságot alakítunk. Célunk, 
hogy a takarékoskodó tagjaink ré
szére módot nyújtsunk nélkülöz
hető filléreik elhelyezésére és szük
ség esetén könnyen való hozzá- 
férhetésre. Az „Otthon" asztaltár
saságba beléphet minden szöv. 
tag. Befizetés minden hét első 
hétfőjén este 5—9 óráig a szövet
ség helyiségében VI!., Dohány- 
utca 74., 1. etil. 16. sz. A befize
tés összege tagonként 12 koro
nától 20 koronáig terjedhet egy 
évi tartamra, mely az év utolsó 
hetével osztalékkal együtt kerül 
osztásra. Az asztaltársaság létesí
tése nem újkeletű dolog, mert a 
betegápolók egyesülete a kommün 
előtt szép eredménnyel végezte 
ezen munkát. Célunk az is, hogy 
családiasakba tegyük az asztal- 
társaság megalakításával a szövet
ségi életet. A részt venni óhajtók 
a szövetség titkárnőjénél jelentkez
hetnek.

Levél szövetségünk tagjai
hoz. Kedves Testvéreim! Jóleső 
gondolat fog el engem, mikor 
visszagondolok tireátok, kik Pesten 
és vidéken vagytok, kik küzdőtök 
velem együtt a mostoha sorssal, 
küzködtök egy szebb és jobb jö
vőért az élet tengerén, hogy csak 
a kis hajócskánk biztos állomásra 
jusson. Kedves testvéreim, ha majd 
a partnál kikötünk, úgy kérem a

jó Istent, hogy az újévben örven
deztessen meg bennünket egy 
kedves meleg Otthonnal, ahová 
majd leaz hely számunkra, mi 
vándor úttól hazatérőknek. Ahol 
majd ie&Zj aki bennünket szere
tettel befogad, ahol majd kipihen
hetjük magunkat, amíg ismét meg
kezdhetjük az elöbbeni hivatásun
kat. Kedves testvéreim fogadjátok 
tőlein a távol vidéken (Mező
kövesd) tireátok szeretettel gon
doló testvéretektől boldog , újévi 
kivonataimat, valamint 32 összes 
elöljáróinknak s bő áldást a fárad
ságos munkájukra. Kiss Erzsébet 
nővér. — E meleg szeretettel 
megírt sorokat leközöltük, hogy 
testvéreink merítsenek erőt, kitar
tást a jövő nagy munkánkhoz és 
és hogy tanuljanak azok, kik ma 
még nem tudják, hogy gazdasági 
érdekeink is követelik, hogy végre 
összeforrjunk.

A szö v e tség  válasz tm ányi 
ü lése. 1921 dec. 22-én tartotta 
meg rendes választmányi ütését a 
szövetség Madari Sándor elnök 
vezetése mellett. A pénztári jelen
tés tudomásul vétele után Szieben 
József főtitkár számolt be a bér- 
mozgalmakról, melyeket a fővá- 
vosi közkórházak és a kér. mua- 
kásbiztesi’ó pénztár alkalmazói
jainak érdekében megindítottunk. 
Jelentette, hogy bár 'ényeges ered
ményeket értünk el, e mozgalmak 
még nem fejeződtek be. Foglal
kozott a szaklap ügyével és jelen
tette, hogy az január elsejével na
gyobb (újság) alakban fog meg
jelenni. És bár lényegesen drá
gább a lap előállítása, az előfize
tési árat nem emeljük. Kéne azon
ban a választmányt, hogy az has
son oda, hogy a szaklap előfize
tését tegye ei kölest kötelességgé 
minden tagra, mert az eléri ered
ményekhez a lapunk nagyban hoz 
zájárul'. Majd a fürdők vasárnapi 
munkaszünete ügyében indított 
mozgalomról számolt be. Balázs 
Flóra v. tag tudomásul miatt be
jelenti, hogy a B.tegá pólók szak
osztálya dec. 20 án tartóit igaz
gatósági ülése határozatot hozott, 
hogy a szaklapot minden tagjára 
kőtelezővé teszt Nagy Pál, Szele 
József, Gila Ferenc szólaltak még 
fel a tárgyakhoz, végül Madari 
Sándor elnök hozzászólásával e 
tárgyról a vita befejezést nyert. 
Több tárgy megvitatása után az 
ülés befejezést nyert. — Szövet
ségünk Fürdős szakosztálya dec. 
7-én tartotta lendes havi választ
mányi ülését. Jelen vollak: Tóth 
Mihály ti. v. elnök, Szieben József 
főtitkár, Fazekas János, Gila Fe
renc, Okos István, Micheifel Gyula, 
Hartner Alajos, Major József, Ho- 
rogh István, Hadován István, Su
lyok József, Fazekas Mihály, Varga 
Józsefné, Molnár Zsigmond, Ba- 
raesi Mihály és Voilmana Ferenc 
vál. tagok. Tóth Mihály ü. v. el
nök az ülés határozatképességé
nek megállapítása után az ülést 
megnyitotta és kérte a múlt havi 
jegyzőkönyv felolvasását. Baracsi 
Mihály jegyző felolvasta a jegy
zőkönyvet, melyet a választmány 
tudomásul vett. Vollmann Ferenc 
pénztáros ismertette a pénztári ál
lományt, melyet ugyancsak tudo
másul vette a választmány. Szie
ben József főtitkár ismertette a 
belügyminiszter átiratát, melyet a 
a vasárnapi mankaszünet tárgyá
ban a szövetséghez átirt. A tárgy
hoz Molnár Zsigmond, Horogh

István, Fazekas Járat, B’sw s*  
Mihály, Hartner Alajos, VotltflííUíí 
Ferenc és Tó! te Mihály ö. í. < - 
nők szóltak teözsá. Madarász lá 
ziéi közp. titkár vasárnapi isiiff- 
kaszünet nagy jelentőségét az tim- 
szes keresztény munkásság szem
pontjából fejtegette. Alajd Szie&ew 
főtitkára felszólalásokra válaszolsz 
oly határozatot terjesztett a vá
lasztmány elé, hogy az a va-zS-- 
napi teljes aiunka&zünetet íegjvrt 
magáévá és egy nagygyűlés 
a tagoknak is számotjea be- A 
nagygyűlés döntése után pt&g 
ttiabte isemerandunimal fordulja
nak a belügyminiszterhez. A vá
lasztmány a főtitkár indítvany'tt 
elfogadta. Tóth Mihály ti. v. el
nök kéri a válaszfmányt, hogy sz 
uj év alkalmával az összes fürcfö- 
íntézetek igazgatóit körlevél atfer. 
megkereshesse és a szakos? 
szakképzett munkásságát felsisri- 
hassa A választmány az enge
délyt megadta. Gila Ferenc indít
ványozza, hogy Kardos Artk. 
fiirtíői karfársat a tagok sorába 
falvegyék. A választmány elfogúvu*- 
és megbízta Fazekas Mihály tag- 
társat, hogy Kardos Arthur für
dői kartársat a vál. határozatáról 
értesítse. Vollmann Ferenc indít
ványozza, hogy a lapot ne tá
madják, hanem hassanak oda 
hogy minél több anyagot szol
gáltasson a lap részére. A választ
mány magáévé tette az indítvány•: 
Több tárgy nem volt, az eliVík 
az ülést bezárta

Szövetségünk választm ánya
Györkös János titkárt állásába- 
véglegesítette. Ezúton közöíjfik 
tagjainkkal tudomásvétel eéljsH’

SZ E R K E SZ T Ő I
ÜZENETEK .

K. E. Mezőhegyes. LapuuMt 
hibánkon kívül nem kapta meg. 
Otthon jegyzését javára könyvet - 
tűk. Nyugta postán megy. Kedves 
sorait közöljük. Sok ilyen tel
kes követőre lenne még szüksé
günk. — D. I. Sopron. QtSt&u 
cikkét közöljük. Verse is kőziMe 
lesz. Tárcája az első dijat nyerje- 
Ez mindent magába foglal. Tag- 
diját megkaptuk, melyet részveiy 
jegyzésével együtt javára irtyffc . 
Tagsági bélyeg es nyugta postán 
megy. — G. I. Szeged. Levelét 
megkaptuk. Kitartás, Köszönjek 
hogy a szövetség érdekében afy 
szép munkát fejt ki. Kérjük, 
Mészáros Irma tagtársnonkkel í -  
íogassák meg szabad idejükben 
a többi intézetben működő tatft- 
véreinkeí és nyerjék meg szö»»- 
günknek. írjanak, ha valami kü
lönösebb újság van. — D. 3. 
Nyíregyháza. Az újságra és az 
egyesületnek küldött pénzt átvet
tük. Köszönjük. Ha módunktma 
lesz a levélben kért dolgot bk- 
tositani, úgy majd írunk. Nem 
sok reményünk van hozzá. — 
V. E. Kapuvár. Köszönjük a jó
kívánságot, amit mindannyioknaíc 
viszont kiváltunk. — D. E. Deb
recen. Munkásságát köszönetté 
vesszük. A lapot el fogjuk küldőit. 
Az élelmezés ügyében hacsak te
het teszünk majd valamit. — K. 
A. dr. Budapest. Cikkét kösew- 
jük. Máris közöljük.
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