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Ezzel a két színnel korunk 
szociális mozgalmait szokás 
megjelölni. A fehér szín a 
keiesztényszocialistáké, a vö- 
rö. a szociáldemokratáké. A 
két szín jelentősége egyben 
megadja azon mozgalmaknak 
karakterét is, amelyeket meg
jelölünk velük. A fehér a bé
két, a vörös szin pedig a 
vért és forradalmat jelképezi. 
A keresztényszocialista moz
galom tényleg a társadalmi 
és gazdasági ellentétek meg
szüntetésére, a munkások 
anyagi és szellemi nívójának 
emelésére törekszik A szo
ciáldemokrácia ezzel szemben 
az oszíálygyüiöleíet és harcot 
hirdeti a többi társadalmi 
osztályok ellen. A szociális 
kérdést szerinte forradalom- 
mai, a gazdasági javak és 
eszközük kisajátításával lehet 
csak megoldani. Megállapít
ható tehát, hogy a két moz
galom programrnja és törek
vése a végcélját illetőleg, 
homlokegyenest ellenkezik 
egymással. De ne értsen ben
nünket félre senki. Az ellen
tét a két mozgalom között 
nem a munkabér megjavítá
sában és a 8 órai munkaidő 
biztosítása tekintetében van, 
hanem másutt.

A keresztényszocialista ala
pon szervezett munkás épp 
úgy kenyérrel él, mint a 
szociáldemokrata. A drágaság 
is egyformán sújtja és a kapi- 
tafeták is, tekintet nélkül, 
kizsákmányolják őket. A ka
pitalizmus túlkapásai és az 
árdrágítók embertelen had
járata ellen védekezni mind
egyiknek egyformán létérdeke. 
A nyolc órai munkaidő meg
valósítása épp úgy bent van 
a keresztényszocialista prog
ramra bán, mint a vörösöké
ben, A munkásjóléti intéz
ményekért mi még elszántab- 
baa küzdünk, mint a másik 
•Idei. A munkásházak, az 
aggkori biztosítás, a családi 
ttetkely védelméért és nye
reség-osztalék megvalósítá
sáért pedig csak mi, ké

Otthon.
zi mikor én gyermek voltam, 
Kikeletkor el-el néztem:
A madárkák miként rakják,
Kis fészküket a cserjésben.

Bélelgették, rakosgatták;
A lágy pelyket egyre hordták. . .  
Nem gondoltam ért még akkor, 
Fészket ral ra mily boldogság.

Ha kicsiny is az a fészek,
Mégis öröm abban élni.
Volna nékem . . .  nem tudnám én 
Paiotáért elcserélni.

Csak egy kicsiny, egy szűk fészek, 
Amelyben én s kedves párom 
Elférhetnénk, én lennék a 
Legboldogabb a világon.

resztényszocialisták harcolunk 
egyedül. Ha a szükség úgy 
kívánja, a legközelebb eső 
gazdasági céljaink megvaló
sításáért készek vagyunk a 
szociáldemokratákkal is szö
vetkezni. A közeleső célok 
tekintetében tehát nincs és 
nem is lehet köztünk különb
ség, mert a keresztényszoci
alista munkások nem olcsó- 
jánosok.

A különbség köztünk és a 
szociáldemokraták között v i
lágnézeti kérdésekben és a 
végső célt illetőleg van. A 
szociáldemokraták osztály- 
gyűlöletet és harcot hirdet
nek, amint azt fent megje
gyeztük, mi pedig a társa
dalmi osztályok testvéri 
együttműködését tartjuk szük
ségesnek. A vörösök megta
gadják az Istent és a vallás
nak a szükségességét, mi pe
dig hirdetjük, hogy Isten és 
vallás nélkül a társadalom 
fenn nem álhat s az embe
riség e nélkül az állatvilág 
nívójára sülyed. Ők azt hir
detik : ott a haza, ahol jó 
dolguk van, mi pedig ha
zánknak Magyarországot vall
juk, ha nincs is olyan dolga 
a munkásságnak, mint ami
lyen kellene. M i tudjuk azt, 
hogy a munkásság rossz gaz
dasági helyzetének nem a 
haza az oka, hanem azok a 
lelketlen kapitalisták, akik a

Közéig már az élet ősze. ..
Nincs fészkem, nem várót tkon rám: 
Eáradt ha majd leszek, nincs hot 
Búierhes főm lehajtanám.

Egy gond — s e z  bánt, sajog belül, 
Éj jelen kint velem virraszi:
Mi lesz velem ha maja?.. hej!... ki- 
Mondani is fájdalmas azt.

Hol nem látják, verejtékem 
Közé szemem harmata hűli,
Mi lesz velem, ha majd éltem 
Egén a nap már alkonyul?

O tth o n .. .  mily szép kimondani! 
Boldog, kinek van otthona, 
Boldog kire egy O tthon vár, 
Szive annak soha nem fáj.

Dinyér István.

mai gazdasági és politikai 
rendszert megteremtették és 
fenntartják. A mi szervezkedé
sünk célja, hogy ezt a rend
szert megváltoztassuk és a 
dolgozó embereknek jólétet 
biztosítsunk ebben a hazában.

A vörösök programrnja 
szerint a kultúrát, a fejlődést 
a pénz és az anyagi érdek 
irányítja. Mi pedig az igaz
ságnak megíelelőleg azt vall
juk, hogy a társadalmi fej
lődést és a kultúrát ideális 
lelkületű '  és gondolkozásu 
munkásemberek, tudósok, köl
tők, papok és fejedelmek 
szolgálták és fejlesztették arra 
a fokra, ahol ma van. A vö
rösök a mai társadalmi be
rendezkedést forradalommal 
akarják megváltoztatni, mi 
pedig törvényes utón, a szo
ciális reformok életbelépte
tésével. A dolgozó emberiség 
érdekében tesszük ezt, mert 
nyomorgó munkások nem 
várhatnak az ezer év múlva 
esetleg bekövetkező világfor
radalomra, mert addig ők 
már rég elporladnak. A gaz
dasági javakat és eszközöket 
mi nem akarjuk elvenni erő
szakkal senkitől sem, mert 
ha ismét „minden a mienk" 
lesz, akkor senkisem lesz 
bolond, hogy dolgozzék. Nem 
akarjuk azonban azt sem, 
hogy a lelkiismeretlen kapi
talisták vagyona a munkások

jól megszolgált bérének el
vonásával az egekig halmo
zódjék, hanem kívánjuk, hogy 
a megélhetést biztosító mun
kabéren kívül a vállalat nye
reségéből mindenki a maga 
érdeme szerint megkapja a 
nyereség-osztalékot.

Így oszthatjuk meg igaz
ságosan a dolgozó emberek 
között a termelt javakat és 
emelhetjük fel a mai koldus
sorsból a munkások millióit.

A kommunizmus keresz
tény gondolatból született s 
ezt szerintünk. megvalósítani 
csak ott lehet, ahol a keresz
ténység nemcsak jelszó, ha
nem élő valósággá lett. Erre 
példát szolgáltatnak a - zár
dákban és a klastrora okban 
élő szerzetesek. Azonban a 
világ nem zárda és a benne 
élő emberek nem szerzete
sek, tehát a kommunizmust 
megvalósítani nem lehet.

Folytathatnám az ellenté
tek szembeállítását, ami a 
kereszté nyszocial ista és a 
szociáldemokrata mozgalmat 
egymástól elválasztja, hasá
bokon át, de ez felesleges. 
A felsorolt tényekből kitűnik 
kézzelfogható módon az, 
hogy melyik mozgalom szol
gálja igazán és becsületesen 
a dolgozó emberek ügyét 
A magyar dolgozó nép egyéb
ként a vörös paradicsomból 
a proletárdiktatúra idején ka
pott már izlelitöt. A vörös 
zászló akkor bukott el, mikor 
győzelemre jutottak az általa 
szimbolizált eszmék. El kel
lett buknia, mert az az eszme 
és prograinm, melyet képvisel, 
természetellenes, ezért meg
valósíthatatlan. Hiábavaló te
hát a vörös vezérek kapko
dása, mert a magyar dolgoz* 
nép nagy többsége a vörös 
zászló alól a fehér zászló alá 
sorakozva vivja élet-halálhar- 
cát a kapitalizmussal szemben 
a több kenyérért, jogért s em
berségesebb megélhetésért és 
a kér. szoc. Nagy-Magyar- 
országért. Mi eszméinkben 
bízva, rendületlen hittel harco
lunk tovább. Mert tadjuk, hogy 
nekünk elbukni nem, csak 
győzni lehet !
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Az uj német
bábarendelet.

(Folytatás.)

Ez itt nagy körvonalakban, de 
mindenesetre a lényege az uj né
met bábatörvénynek. A szándék 
kétségtelenül jó s azt célozza, 
hogy lehetőleg minden asszony 
jól el legyen látva a szükséges 
segítséggel, a kísérlet azonban 
emlékeztet a régi német bürokrata 
világra. A bábamesterség egy sza
bad ipar, mely a kötelező állami 
képesítéshez van kötve, azontúl 
mindenki szsbadoit ott gyakorol
hatja a mesterségét, ahol az neki 
jó! esik. Ha törvénybe ütköző 
cselekedetet követ el, akkor a 
térvény büntető ereje sújtson 
rá.

Ha azt akarják, hogy a gyéreb- 
»en lakott területeken is elég jól 
képzett bába legyen, akkor az ilyen 
helyeken legyen egy kissé bő- 
xezlbb az állam a túetésdolgában, 
ezáltal leghamarabb fogja elérni 
az állam, hogy a bábák letelepe
dése arányban álljon a lakósság 
szamával.

Nevetségesnek találom azt a 
aiegokolást, hogy a fix fizetés azért 
alacsony, hogy a bábákat foko
zott ievékenysegre sarkalja. Akár
milyen nagy fizetést ad az állam, 
meg vagyok győződve, hogy még 
miadig nagyon szorgalmas műn 
kára lesz szükség, hogy a meg
élhetésre szükssges összeget elő 
teremtse. Ez a kis fizetés csak
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arra lesz jó, hogy a bába a 
szükség kényszerítő nyomása 
folytán foglalkozással gyarapítsa 
jövedelmét. Szóval ép az ciieB- 
kezö eredményt fogják ezáltal el
érni.

Kicsinyeskedésnek tartom, hogy 
a baba a 7 i-ik szüléstől feljebb a 
20 márka helyeit csak 10 márkát 
kap, ezzel csak ösztönzik ói a 
tények, esetleg a statisztika meg
hamisítására.

A nyugalomba vonult bába 
büntetés terhe mellett el van tiltva 
atiól, hogy mesterségét folytat-

Mi !esz a betegápolás és fürdősők 
képesítésével ?

Az ipartörvény revíziója, mely 
a közeli napokban iut tárgyalás 
céljából a nemzetgyűlés elé, több 
mint 67 iparágat fog újabban a 
képesítéshez kötni. Mi, akik meg
vagyunk arról győződve, hogy 
első helyet foglalunk cl azon 
munkások között, kik az államnak 
felbecsülhetetlen hasznos szolgá
latot teljesítünk a közegészségügy 
terén, több mint tiz év óta küz
dünk a betegápolásnak és a flír- 
dős szakmának képesítéshez kö
tése érdekében.

Törekvésünk tiszta és önzetlen 
volt. Célunk ezzel az volt és ma 
még inkább az, hogy szerencsétlen 
megcsonkított hazánknak kitűnő 
szakképzést munkásokat adjunk.

hassa, (kérdés, hogy viszont elég 
bőkezűen gondoskodnak-e arról, 
hogy öreg napjaiban a megélhe
tést magának biztosíthassa), a ke
rületei megfosztják annak a lehe
tőségétől, hogy egy gyakorlott 
és tapasztalt bába nekik segítsé
get nyújthasson, egy, esetleg még 
jó erőben levő energiát tétlenségre 
kárhoztatnak s adott cselben, mi
kor a másik bába esetleg más 
községben van elfoglalva, meg
foszthatnának rgy anyát a szük
séges segélynyújtás lehetőségé
től. (Folyt, köv.)

Lapunk szerkesztője meginter
júvolta Frühwirth Mátyás n. gy. 
képviselő urat, aki az ipartörvény 
revízió előadója. A képviselő ur 
a következő sorokat volt szives 
iapunk részére bocsájtani:

— Az ipartörvényjavaslatban 
lefektetett alapelvek tanúsítják, 
hogy a Keresztény politikai irány
zat szakított a liberális gazdasági 
rendszernek az iparszabadság jel
szavával. A jövőben csak az űz
het ipart, aki szakmáját tanonc- 
ideje alatt megtanulta és mint se
géd legalább 2 esztendeig gya
korolta. Az ipar tekintélye, ’ ver
senyképessége követeli a törvény
hozástól, hogy az iparűzést a 
szakképzettséghez kösse. Az az

iparág, amelynek (ízese koino'y 
feltételekhez van kötve, idővel 
elsőrendű szakmunkásakat fog 
felmutatni tudni. Megrostálja a 
szakmát a koniároklói, a hozzá 
nem értőktől és szabályozza a 
szakmai képzettség elsajátítását. 
Minden szakmának, amely az oda 
nem való elemtől meg akar sza
badulni, arra kell törekednie, hogy 
az illető iparág üzése képesítés
hez legyen kötve.

— Az önök szakmájuk az em
beri egészségügy szempontjából 
nagy jelentőségű. A jövő állama, 
amely a szociális és népjóléti 
bázisokon épül fel, a közegészség
ügyei elsőrendű feladatai feftaé 
fogja sorozni. Áz önök törekvé
seit pedig nekünk képviselőknek 
a legmesszebbmenő módon tá
mogatnunk kell. Mihelyt a kérdés 
aktuálissá válik a parlamentben, 
szóvá fogjuk tenni kívánságukat és 
bízunk abban, hogy a keresztény - 
szociális meggyőződésű képviselők 
egyöntetű állásfoglalása szép ered
ményeset felmutató mozgalmiak
nak lényeges programmját, szak
májuknak képesítéshez való kö
tésénél nem lesz teljesen ered
ménytelen.
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Ha még nem jegyeztél rész
vényt, s a já t  ér d e k e d b en  
m ie lő b b  je g y e z z . Jegyeeoi 
lehet Szövetségünk, helyisé
gében, Budapest, VII. kér. 
Dohány-utca 74. szám alatt.

TÁRCA.
Néhány sró 

ar alkoholizmusról.
Tapasztalataiból köé li:

Válfi Ferenc rendetóintézeti főápoló. 

Pályázatunkon a ll- ik  dijat nyerte.

Az alkohol az emberi szerve
zetre igen káros befolyással bír, 
amiről egyes emberek hallani 
sem akarnak, mert sajnos nem 
akarják ezt a dolgot megérteni. 
Pedig már sokan, sőt igen sokan 
okulhattak és példát vehettek az 
alkohol káros hatásáról és annak 
súlyos következményeiről. „Eső 
után késő a köpeny? Jó köz
mondás, de így van ez a dolog 
az alkohol élvezeténél is. Sokan 
abban a tudatban vannak, hogyha 
aefii isZBSk, nem bírnak dolgozni 
is  az alkoholban keresik munka
erejük fokozását. Pedig ez nagyon 
téves felfogás. Mások pedig meg
elégedés céljából veszik magukba 
az alkoholt. így tehát sokféle mó
don alkalmazzák és élvezik. Az 
alkohol túlságos élvezete folytán 
jön létre a mindennapi családi 
viszálykodás, a nyomor, az el- 
zütlés az erkölcstelen életre való 
hajiam, a kötelességénél elhagyása 
i s  a balesetek elég nagy száma. 
Még számos idevágó példát so- 
roihatnék fel az okulásra, azonban 
sok volna mindezeket leírni, mivel

nem kenyerem az Írás, csak egy 
nehány sorban akarok kartársaim
nak ismertetést és rövid magya
rázatot nyújtani az alkohol káros 
hatásáról.

Hogy az alkoholnak mily rom
boló hatása van, arról csak a 
kórházakban, elmegyógyintézetek
ben működő orvos uraknak, ápoló 
személyzetnek, a csendre és rendre 
ügyelő rendőri közegeknek van 
alkalmuk meggyőződést szerezni, 
akik maguk előtt látják fe'.rengeni 
az alkoholtól elázott alakokat és 
az iszákosság súlyos következ
ményeit. Nekem, aki szintén egész
ségügyi alkalmazott vagyok és a 
sebészeten segédkezem, nap-nap 
után van alkalmam látni és fog
lalkozni az alkohol okozta sérü
lésekkel. Hogy az alkohol túlsá
gos élvezete csak rossz szokás, 
bátor vagyok ezt a sok közül csak 
egy példával illusztrálni, hogy 
mennyire kivetkőzteti az embert 
emberi formájából. Egy általunk 
is ismert és tisztelt egyén S . . .  
testvér, egyik kórbonctani intézet
nek régi, derék alkalmazottja, ki 
serdülő ifjú korától hódolni kez
dett az alkoholnak, ugyannyira, 
hogy idült alkoholizmusba esett, 
de ő ettől nem ijedt meg, csak 
folytatta tovább majdnem 25 évig 
a bevett szokását.

Rövidesen elmondom napi szo
kásait, amit még mint alkoholista

követni szokott. Reggel amint fel
kelt első dolga volt 2 deci pálin
kái lehörpinteni, utánna meg is 
reggelizett. Ezután hozzáfogott a 
a fi’pi munka előkészítéséhez. 
Körülbelül 1* *-2 óta múlva a kö
zelben levő vendéglőnek tartott, 
ahol sebtiben megivott 2-3 spric
ce lt Magával és az élette! teljesen 
kibékülve indult vissza, hogy félbe
hagyott munkáját elvégezze. Dél
felé a napi munka rendesen be
fejeződött a fentnevezett intézetnél, 
A mi S. testvérünk alig várta, 
hogy fehérkabátját ledobhassa, 
kissé leöblítve piszkos kezeit, ma
gában dúdolva, újból átment törzs
vendéglőjébe és hozzálátott az el
mulasztottak pótlásához, az ivás- 
hoz, megjegyzem, a szereplő egyén
hez gyermekkoróm óta hála és 
tisztelet fűz, mert gyermekéveim 
nagy részét az ő családjában töl
töttem el. Az ebéd az asztalon 
már fel van tálalva, de a mi S. 
testvérünknek eszébe sem jut, 
hogy haza is kéne menni. Fele
sége ezekután felindulva szól ne
kem : Eredj Feri hozd haza bácsi
dat, körülbelül d. u. 2 órára S. 
testvér mámoros fejjel, kidőlt, za
varos szemekkel szép lassan, 
méltóságteljesen hazafelé tart. Fe
lesége, nagyon természetesen, nem 
állja meg szó nélkül férje nap-nap 
utáni kimaradását és heves szemre
hányásokkal illeti, hogy a sok ital

helyeit, jobb volna, ha gyermekei
nek iskolaszereket és egyebb szük
séges dolgokat venne, vagy fi
zetné a hitelezőit, akik állandóan 
üldözték. Ezek a szemrehányások 
még jobban felizgatták testvérün
ket és dühében újból a-kocsisába 
ment, ahol tovább ivott. Így volt 
ez majdnem mindennap, évek 
hosszú során keresztül. Mig egy
szerre csak S. testvér családjának 
és ismerőseinek nagy csodálko
zására megváltozott. Pedig a titok- 
nyitja egyszerű. Dr. Hollós József 
orvos ur, aki akkortájban az inté
zetnek tanársegédje volt, több íz
ben megkísérelte, hogy őt kira
gadja az iszákosságból. És ez 
végre sikerült is neki és S. testvér 
fogadalmat tett és megkezdte az 
absztinens életet.

Most tessék figyelemmel kísérni 
az elért eredményt. S. testvér egy 
javakorbeli, életerős ember képét 
mutatja, üde arc, tiszta szemek, 
józanul gondolkodó fő, gyors 
mozdulatok, barátságos, türelmes 
és ami a fő : jó családapa. A ház
ban egyezség é j békesség honol. 
Otthon ül, ha munkája be van 
fejezve, könyvolvasással szórako
zik. Alkohol helyett citromos teát 
iszik. Egyszóval, aki őt régebben 
ismerte és régebben nem látta, el 
sem akarja hinni, hogy ő az és. 
mindezt csak az absztinenciának 
kőszöriheti.
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Az elmebetegápoló
Ir ta : K. A. dr.

Angliában, melynek elmebeieg- 
áp»'!ási viszonyai a legkedvezöb • 
bek és ideálisaknak mondhatók, 
igen nagy gondot fordítanak az 
üirr.ebetegápolók kiképzésére. El
mebetegápoló Angliában csak 
megfelelő képesítéssel bíró ápoló 
leket. A képesítő vizsgák igen 
szigorúak, szóbeli, Írásbeli és 
gyakorlati részből állanak. 12 havi 
kórházi szolgálat után állja ki 
a? angol eimebetegápoló az első 
vizsgát, melynek tárgyai: bonctan, 
élettan, betegápolásban, első se
gélynyújtás. A sikeres első vizsga 
atá’i következik a speciális elme- 
beíegápolói kiképzés, mely 2 évig 
tart. Ezen 2 évi gyakorlati idő 
•fián teheti le ez eimebetegápoló a 
wssodik vizsgát, mely már szak
vizsga, 3z elmeb-etegápolás szak- 
követelményeinek megtck-íö. En
nek a szakvizsgának tárgyai töb- 
bfckközötí a lélektan és az elme
bajok rövid ismerete is. Csak 
természetes, hogy ily nagyfokú 
képzettség mellett az angol eime- 
nttegápoló társadalmi helyzete is 
messze felülmúlja a magyar ápoló 
helyzetét. Az angol eimebetegápoló 
mteiligencia, szakképzettség és 
figvszeretet szempontjából mi 
kívánnivalót avm hagy hátra. Az 
angol elmebetegápoló hivatásának 
vallja foglalkozását, melyet lelke 
egész odaadásával szolgál s igy 
Rf Ti csodálható, ha a társadalom-

Erről az esetről példát vehet 
nrirtdenki, aki azzal a tudattal él, 
hogy nem lehet az ivást elhagyni 
vagy arról leszokni, mert Buda
pesten alig akadt 10 15 ember, 
aki úgy hódolt volna az alkohol- 
»ak, mint ő. Ez a példa is mu
raija, hogy az ivás csak rossz 
szokás. 0  is csak azért ivott, 
mert hozzá volt szokva. Bár nehéz 
egy megrögzött szokástól szaba
dulni, de erős akarattal azon kell 
lesni, hogy a szokást elhagyjuk. 
,  Minden kezdet r,ehéz“ mondja 
a közmondás is. Neki is nehéz 
veit abbahagyni, de erős akarata 
végre mégis győzedelmeskedett, 
mert elvégre belátta és meggyő
ződött róla, hogy mily káros és 
pusztító hatása van az alkoholnak. 
Sokszor említette, ha ő azt tudta 
volna, hogy az ivás csak rossz 
szokás, régen felhagyott volna 
vele, csakhogy — sajnos — nem 
veit aki őt erről a rossz szokás
ról lebeszélte volna, sőt voltak, 
akik még jobban buzdították az 
alkohol túlságos élvezésére.

Végre mégis akadt egy lelkes 
ember, aki megtudta hódítani, 
mert ő maga is mondta: ha ez 
még egy ideig így tartott volna, 
•z őrültek házába kerül vagy ön
gyilkos lesz.

Most pedig, mielőtt soraimat 
befejezném, kéméin az érdeklődő
ket, számítsák ki, mennyibe került

bán is különleges megbecsülés
ben tészesül. Az angolokéhoz 
hasonló, de még nem oly kielé
gítő a helyzet Németországban, 
Dániában, Hollandiában s még 
néhány más nyugati államban.

Ahhoz azonban, hogy valaki jó 
eimebetegápoló legyen, nem ele
gendő a megfelelő szakképzettség. 
Az elmebetegekkel való foglalko
zás sajátos természeteinél fogva 
bizonyos jellembeli tulajdonságo
kat is követel az ezen ággal fog
lalkozó ápolótól. Az elmebajos 
egy beteg embertársunk, kinek a 
legnagyobb megértésre van szűk 
sége, hogy szomorú sorsán eny
hítsünk. Az elmebetegek ápolása 
terén van helye ? legnagyobb ön- 
fegyelmezésnek és a legtöbb ön
megtagadásnak, hogy a betegsége 
folytán szeszélyes, ingerlékeny, 
indulatos, elégedetlen beteg az 
ápolónak iránia tanúsított jóaka- 
raíu viselkedésében, hozzáintézett 
barátságos szavaiban megnyugvást 
találjon. Különben is lény, hogy 
ott mindennaposak a betegek in
dulatos kitörései,erőszakoskodásai, 
elégedetlenségei, hol az ápolósze
mélyzet nem megfelelően bánik 
a betegekkel. Duiva, rosszlelkü, 
erőszakosságokra hajló ember 
nemvaió elmebetegápoiónak. A jó 
elmebeiegápolónsk ki tőnő meg- 
figyelőképességgel is kel! bírnia, 
hogy a betegeken észleit tüneteket 
híven tolmácsolhassa az orvosnak. 
Sohasem szabad felednie, hogy 
hivatása nagy büntetőjogi felelős

nek! körülbelül 25 év óta ez a 
szenvedélye. Ha birtokában lett 
volna az elivott összegnél, ,;»m 
akarom a dolgot nagyítani, de 
egy takaros kis vidéki háznak 
boldog tulajdonosa lehetne.

Hanem még nem késett el. 
Mert testvérünk most szépen ész-* * 
szerűen beosztja havi fizetését, 
adósságot r.em csinál, nem jönnek 
nyakára a hitelezők, nem keil 
félnie, hogy az őrültek házába 
kerül, nem kell öngyilkosságra 
gondolnia, nem kell feleségével 
hadilábon állania. Most bátran 
állhat bárki elé, nincs mitől félnie, 
nem tesz olyan kihágásokat, ami 
nőket azelőtt ittas állapotban szo
kott tenni. Kívánjuk tehát testvé
rünknek Isten tartsa mindvégig uj 
szokását.

Nem akarok több esetet leírni, 
hanem csak néhány szóval ismét 
felhívom figyelmüket arra, hogy 
mire képes az alkoholizmus. Hisz 
mindnyájan tudjuk, hogy az al 
kohol átka egyaránt sújtja a sze
gényt, a gazdagot, a műveltet, a 
műveletlent. Tehát azon kell len
nünk, hogy az emberiség eme 
pusztító nyavalyáját közös erővel 
leküzdhessük És meg kell mu
tatnunk, hogy eme rákfene, vagy 
társadalmi betegség nem bennün • 
két győz le, hanem a társadalom 
erős akarata győzi ie az alko
holizmust.

ségge' is jár, minthogy a reábizolt 
betegek buszára ihatatlanok, kik
nek gyámolitása elsősorban az 
ápoló feladata. A beteg iránt ta
núsított részvétet, jóakaraiu tá
mogatást az elmebajos fokozott 
érzékenységénél fogva nagyon is 
megérzi, de nem felejti a rajta 
elkövetett sérelmeket, durva, 
ócsáriő vagy gúnyolódó szavakat, 
melyek ellenségévé teszik az ápo
lót. A?, elmebetegápoló vallásos 
sága megtanítja a tíícknve be 
tegei iránt. Mindezen jellembeli 
tulajdonságok, párosulva a kellő 
intelligenciával és szaktudással, 
oly ápolókat juttatnak az intézet
nek, kikre nyugodtan rábízhatja 
betegeit az orvos. A jő elme- 
betegápolói személyzeten fordul 
meg a tulajdonkénen! sikere az

Egy kis epizód
az Otthon részvényjegyzésénél.

Fogcsikorgató hidegben sző
vétségünk irodájában megjelenik 
kendőkbe burkolódzva egy öreg 
nénike, aki már a kenyerének ja
vát a betegápolás magasztos hi
vatása mellett fogyasztotta ' el. 
Félve nyitott be az iroda ajtóján 
és csak a barátságos biztató sza
vak, melyekkel az iroda tisztvise
lői fogadták, bátorították őt fel 
arra, hogy az ajtóból beljebb ke
rüljön.

Megkínálták székkel, mit hálás 
köszöngetések niellett fogadott el. 
Majd megkérdezzük, hogy mi já
ratban van. Nagy félénken kezd 
bele a mondókájába

— Olvastam a lapunkban, hogy 
egy Ouhont akarnak felállítani. 
Én már nagyon öreg vagyok és 
az íráson nehezen tudok eliga
zodni, Azt is irta a lap, hogy 
részvényeket lehet jegyezni Jegyez
tem is már 12 darabot. Azért 
jöttem el, hogy felvilágosítást kér
jek arra nézve, mi előnye van az 
embernek, ha részvényt jegyez.

Szövetségünk egyik tisztvise
lője a következő felvilágosítással 
szolgált.

— Az Otthonunkat részvények 
jegyzésével akarjuk megvalósítani, 
még pedig oly módon, hogy első
sorban csakis a tagjainknak nyúj
tunk előnyt a részvények jegyzé
sére. Ezzel az a célunk, fecjy 
minden idegen érdekeltséget ki
zárjunk és az Qtthon felállításából 
származó anyagi előnyöket azon 
tagjainknak biztosítsuk, akik a 
részvényeket lejegyzik. Az ottho
nunk mintegy kétszáz személynek 
óhajt helyet biztosítani. A lehető
séghez mérten modernül lesz meg
konstruálva. Egy- két- négy- és 
hatágyas szobákra beosztva. K(i 
lön fürdő-, mosó-, vasaló- és 
társalgószobával. Ezenkívül a szö
vetségnek az irodahelyiségei és 
egy nagy előadóterem is ott nyer 
elhelyezést. A részvényjegyzőknek 
az esztalékjárulékon kívül az az

elmebetegápolásnak. Megértő, ön
tudatos, türelmes ápoláson múlik 
elsősorban a sikeres elmebeteg- 
kezelés Annyi bizonyos, hogy 
testet-leíket kimerüö követelmé
nyeket támaszt a modern elme- 
gyógyászat az elmébetegápolókkai 
szemben. Az elmebetegápolók 
munkája, ha az lelkiismeretes, a 
velejáró n-gy felelősséggel, foly
tonos éber figyelemmel és Ön- 
megtagadással könnyen kimerít
heti az ápoló testi és s.-ellenai 
erejét. E hivatás betöltésére tető- 
től-taipig, iestiíeg és szellemileg* 
egész emberek valók.

(Folytatása következik.)

„Csonka-M-gyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — menyemig."

előnyük is vsn, hogy a jegyzett 
részvényük mennyisége után 
elsőbbségi igényt tarthatnak egy 
vagy két ágyas szobára. A rész
vények összegét bentlakás esetén 
le is lakhatják.- A részvények el
adása esetén a Szövetség elsőbb
ségi joggal bír, igy a Szövets^- 
nsk be kell azt előzőleg jelen
teni.

Az öreg nénike nagy figyelem
mel hallgatta végig a tisztviselőt 
és azután s következőt mondotta:

— N gyon szép, üdvös dolog 
az Oithon létesítése, de ezt ilyes 
formában megcsinálni hosszú időre 
és még nagyobb áldozathozalaira 
van szükség. Itt benyúlva s kézi
táskájába kivesz egy betétkönyvet 
és folytatja mondókáját. — Itt van 
a betétkönyvem ötszáz koronáról. 
A tizenkét részvényemet negyvenre 
egészítem ki és azonkívül még 
jegyzek 60 darabot, hogy össze
sen 100 darab legyen. Lassan 
majd íetörlesztem. Én már öreg 
vagyok. Lehet, hogy nem is fo
gom az Otthon áldását élvezni, 
mégis úgy érzem, hogy köteles
séget teljesítek a jegyzéssel. Mi 
sok-sok ezren vagyunk ezen a 
pályán, akik egy meleg Otthonra 
vágyunk. Most itt az alkaiotp, 
hogy minden kartárs és kartársnó 
átérezné annak nagy fontosságát
*s eleget tenne kötelességének, 
úgy hiszem sCkkal előbb való
sulna meg, mint hisszük.

Ezt a kis jelenetet kiragadtak 
azon sok közűi, melyek nap-nap 
után az Otthonnal kapcsolatban 
megismétlődnek. Tanuljunk áldo
zatot hozni saját érdekünkben, 
ettől az egyszerű üreg nénitől, k 
utolsó filléreit is az Otthon nemes 
céljára áldozza fel. Ott, ahol i  
tagok ilyen áldozatra képesek, 
meg is van a remény, hogy ax 
eszme nemcsak eszme marad, ha
nem mtelőbb életre is kél és mi
előbb áldását fogja szerte hic- 
leni. ’
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HÍREK. A kórházi altisztek helyzete.
S zabad-e  p e d ik ü rö z n i 

vasá rnap  a fü rd ő kb e n .

Az elmúlt számunkban foglal
koztunk a kereskedelmi miniszté
rium 94.5371921. számú rende
letével, mely a vasárnapi munka
szünet szabályozásáról szól. A 
rendelet a fürdőkre a munkaszü- 
netet nem terjesztette ki. Azonban 
a pedikürözést még a fürdőben is 
eltiltotta. Szövetségünk fiirdős 
szakosztálya memorandummal for
dult a kereskedelmi miniszterhez, 
melyben kértüka vasárnapi munka- 
szünet kiterjesztését a fürdőkre is. 
Egyben kértük, ha ez már nem 
volna lehetséges, úgy kérjük a 
fürdőkben a pedikürözést vasárnap 
is engedélyezni, mert ez a fürdő
alkalmazottak kereseti lehető
sége.

E tárgyban a miniszter meg
kereste a kereskedelmi és ipar
kamarát véleményezés miatt. A 
kamara f. évi január hő 19-én 
ankétet hívott egybe, melyen a 
fürdő igazgatókon, fodrász ipar
testületen kívül fürdős szakosztá
lyunk is képviseltette magát Nagy 
Pál alelnök és Szieben József fő
titkár által. Az ankét egyhangúlag 
úgy határozott, hogy a pedikürö
zést a fürdőkben vasárnap is szük
ségesnek tartja és kérte a kamara 
elnökét, hogy a minisztert ily ér
telemben keresse meg. A kamara 
elnöke az érdektestüleíek ily irányú 
kérelmét tudomásul vette és azt 
a miniszter elé juttatta.

A z  „ O t th o n "  asz ta ltá rsaság  
a la k u ló  ü lése . F. évi janiim 
9 én brtotía alakuló ülését az 
„Otthon* asztaltársaság, amelyen 
a szövetség tagjai szép számmal 
vettek részt. A tagok egyhangúlag 
a megalakulás melleit döntőnek 
és egy öt tagból álló tisztikart 
válasziohak. A szabályok megbe
szélése után megkezdették a be
fizetéseket. A még résztvenni 
szándékozók jelentkezhetnek a 
szövetség helyiségében, VII. kér, 
Dohány u. 74 , 1. em. 16. sz., a 
titkárnőnél.

K izá rás . A .Magyarországi Be- 
tegápolók és Ápolónők Országos 
Egyesülete 192! dec. 20-án tar
tott igazgatósági ülése Abelovszki 
Malvin ápolónőt megállapított szol
gálati díjazásnak tulkövetelése 
miatt az egyesület kebeléből ki
zárta. Csomós Mihálynét és Tóth 
Jusztinát az egyesület tagjai sorába 
nem vette fel. A szövetség veze
tősége is tudomásul vette a hatá
rozatot.

V á la s z tm á n y i ülés. Folyó évi 
jmu»r hó IS á : tartotia választ
mányi ülését szövetségünk fürdős 
sz-ikoszáya A péüZiá i jelentés 
fpb’ívráasa után Szieben József 
fői;kár jelentést tesz Fiühwirth 
Mátyás képviselő urnái tét* m ’g- 
bizatasá'ót, majd bejelenti a keres
kedelmi é* iparkamarához történt 
ne).hivatását a szövetség a pedi- 
kürözés kérdésének ügyében for 
tandó ankéba, mc’yre a választ
mány Sitiben József lőriiltárr, Tóth 
MTbáiy ügyvezető elnököt és Nagy 
Pál alelrököt küldődé ki. Ezután 
több fontos tárgyat vitatott meg 
a választmány, melyek letárgyalása 
után Schölier Károly dr elnök az 
ö tért bezárta.

Az igazságosság az országok 
alapja mondja a régi latin köz
mondás. Az igazságtalanság több 
elkeseredést vált ki az emberek
ből, mint maga a szegénység; 
az ország s a város vezetőinek 
szent kötelességük tehát, hogy 
igazságosan kormányozzanak,

Az igazságosság nevében azt 
kérdezzük: miért vannak a kór
házi altisztek a kinevezés dolgá
ban annyira elmaradva a város
házán s az iskolákban alkalmazott 
altisztek mellett ? Azért mert ne
hezebb munkát végeznek? Vagy' 
azért mert az egészségügyi ügy
osztály s a kórházi igazgatóságok 
nem támogatják őket eléggé ? Vagy 
meri kevesebb protekciójuk van ? 
Miért, miért?

Lehetetlen helyzet, hogy amíg 
a városházai iskolai altisztek 6-8 
évi szolgálat után hozzájutnak a 
végíegesitésí, biztos kenyeret, há
borús segélyt, családi pótlékot stb. 
jelentő kinevezéshez, addig a kór
házi altiszteknek 20-22 évig kell 
erre várni. Követeljük ennek a sérel
mes állapotnak sürgős orvoslását!

A kifogás eddig az volt, hogy 
nincs elég szervezett állás. Nos 
hát szervezzenek többet. A másik

A z  O t th o n  ré s z v é n y e k re  
a k ö v e tk e z ő  ö ssze g e k  é rk e z 
tek b e : Görög Ferenc (70; 
2100 K, özv. Maiola Ferencné (54) 
1620 K, Balázs Flóra, Kokiesz 
Vera (35 -3 5 )  1050-1050 K, 
Ordán Mária, Papdy Antalr.é 
(30—30) 900-900 K, Weisz 
Éva (33) 990 K, Vitkwits János 
és neje, Borai JózsHné, Szieben 
József, Simon Sándorné, Kiss 
Erzsébet (20—20) 600—600 K, 
Meder Mária (40) 1200K, Somogyi 
Anna, Potgorelec Katalin (15—15) 
450—450 K. Irgalmasiend kórház 
(12) 360 K, Néme-h Mária, Fiala 
Juha, Karvaiics Eleonóra, Györkös 
János, Klucsár Vincének, Czirjáit 
Marcit, Andrássy Róza, Teszár 
irma (10—10) 300-300  K, Tóth 
Mihály, He.'l Róza (7—7) 210— 
2:0 K, Tomásy Bionka, Lakner 
György és neje, Antal Zoltánná, 
Peivau ls;ván, Pelván ktvánne, 
Kozma joián, Bajusz Vilma, 
Wochta Mária, Kiss Erzsébet, 
Bjbai József és Pieicer Jusztina 
(5—5) 150—150 K, Kászonyi 
Ferencné, Edelényi Berta, Molnár 
Anna, Varga Mária (4—4)120 — 
120 K, Karácsonyi Paula, Jankovics 
Aiadar, Giiiekszmann Palné, 
Harkai Erzsébet, Polyákovits 
Augtiszia, Úri Józsefné, Hoienda 
Ada, Stoits Mária és Marcel Júlia 
(3—3) 90— 90 K, Kubica Anna, 
Pölc Emma, Prty Ágnes, Kulpa 
Angeila, Göndöcs Jenő, Rontó 
Ambrusné, Niederkhchner B., 
Ványó Zsuzsanna, Tóih Paula, 
Tabakovits Gézáné (2—2) 60— 
60 K, Kocka Mária, Weiner 
Júlia, Szajkó Rózsi, Gazdácska 
Jánoané, Vár3di Mihály (1—1) 
30—30 K. — Újabban a követ 
kezők jegyezlek: Potgoráiec 
Katalin (35), Bcrai Józsefné, Ordán

kifogás meg az volt, hogy mihelyt 
kineveznek valakit — ép azért 
mert az állása most már biztosítva 
van — nem látja el szolgálatát 
oly buzgósággal, mint előbb. Ez 
tévedés. Ép ellenkezőleg a kine
vezett, aki tudja, hogy a főváros 
a kenyéradó gazdája, igyekszik 
annak anyagi érdekeit megóvni, 
igyekszik azt tőle telhetőleg elő
mozdítani, meri tudja, hogy a fő
város jóléte egyúttal az ő jólétét 
is jelenti. A biztos kenyerű, biz
tos existenciáju alkalmazott sokkal 
megbízhatóbb támasza a rendnek, 
a békés, szorgalmas munkának, 
mint az, aki sohase tudhatja, hogy*
— esetleg elegendő ok nélkül is
— bármikor elvesztheti a kenye
rét, állását.

Értesülésünk szerint több uj 
állás szervezése van folyamatban. 
Kérjük, hogy ez a szervezési 
munka minéleíőbb nyerjen befe
jezést, hogy ezáltal az a nagy 
igazságtalanság, amely eddig a 
kórházi altiszteket méltán elkese
ríthette, megszűnjön. A kinevezési 
sorrend alapjául pedig ne a pro
tekció szolgáljon, hanem a nagyobb 
szolgálati idő becsülettel elvégzett 
munkája.

Mária, P 'pdy Aníalnc (20—20), 
Babcy József (10), Molnár Anna 
(6), özv. Faraas Sándorné (12) 
d b  részvényt. — Február hónap 
legyen a részvényjegyzések hó
napja.

M unkáskórház személyzeté
nek sorsa. A munkáskórház az 
Országos Munkásbiztosító Pénz- 
UU kcíelékébe tartózik. Ebben a 
kóriiázban mintiezideig világi 
ápolónők teljesítettek szolgálatot. 
A szolgálatukat rendesen, kőte- 
lességtudóan végezték, mert pa
nasz még nem merült fel ellenük. 
Lehet, hogy egyetlen bűnük az 
volt, hogy a csekély fizetésük 
megjavítását sürgették és a ré
gebbi élelmezésük fenntartását 
kétrék, melyet bizonyos mérték
ben megvontak tőlük. Nem tudjuk 
kinek az intézkedésére és talán 
takarékossági szempontból, ami
dőn a személyzet fizetésének meg
javítására nem találtak fedezetet, 
megszámlálhatatlan ezrek kerül
nek ma arra, hogy lakásokat ren
dezzenek be a rendi ápolónők ré
szére. Bár a rendi ápolónők ellen 
semmi kifogásunk nem lehet, mé
gis el kell Ítélnünk ezen intézke
dést, mert nem látjuk jogosultsá
gát annak, hogy száz—százhúsz 
becsületes alkalmazottat, kik éve
ken keresztül végezték a beteg
ápolás áldásos munkáját, sőt még 
a nehéz időkben is, most az ut
cára lökjék és szájukból a kenye
ret kivegyék. Nem látunk ezen in
tézkedésben semmi üdvösét és ke
resztényit. De azt látjuk, hogy száz- 
százhusz egészségügyi alkalmazot
tat dobnak oda ellenségeink kar
mai közé prédának. Ajánlanánk 
soraink megszivlelését azon urak
nak, kik ilyen antiszociális intéz
kedéseket tesznek.

M u la ts á g . A székesfővárosi 
Szent Gellér: gyógyfürdő és szálló 
személyzete f. évi február hó 25 én 
a Gellérí fürdő ís  szálló összes 
termeiben, úgymint: a nagy bál
ban, télikertben, hangverseny te
remben, valamint az összes étter
meiben a „Mentők" javára tánccal 
egybekötöd műsoros estélyt ren
dez, amelyen a fővárosi színművé
szek legjava vendégszerepel. Ezen 
estély után már is nagy az érdek
lődés s a kilátások után ítélve, 
az fényes sikerűnek igérkeziit.

B efize tés i ó rá k . A fürdő al
kalmazottakat ezúton értesítjük 
hogy a Fiirdős szakosztály hiva
talos óráit minden héten szerdán 
este 7—9 óráig tartja a szövet
ség helyiségében : Dohány utca 
74, I. em. 16. sz. a.

A d o m á n y o k . Az Otthon alapra 
adományoztak: juhász Józsefné 
300 K, Dinyér István 200 K, 
Exner Adolíné, Gombos Zsófia, 
Ordán Mári3, Fazekas Erzsébet 
100—100 K, Potgoráiec Kata in 
és Láposi Zsuzsanna 50—50 K, 
Tabakovits Gézáné 20 K, Trokár 
Simonné, Galambos Sándorné és 
Iványi Gizella 10—10 K. Balogh 
Bálintné 6 K-í adományozik, 
Válfy Ferenc gyűjtés utján 1037 K; 
Vida Erzsébet gyűjtés utján 340 
K ; Tóth Kálmán né 200 K, Mámo
ros Istvánné, Nagy Lídia, Barm»s 
Rózsi 100—100 K; Klopier Sarolta, 
Toionszky Gizella, Waschina Jó
zsefné 60—60 K : Schulz Anna 
55 K; Wohia Mária, Tóih La- 
josné, Takács Sándorné Szarka 
Teréz és juhász józsefné 50—50 
K ; Marothy Lenke 40 K; Horváth 
Kálmán 23 K ; Kozelky Sándor, 
Riedl Krisztina és Szász Kiára 
20—20 K : Balázs Flóra, Tabako- 
vits Gézáné és Papdy Aníalné 
10—10 K. — Betegapolók szak
osztálya részére adományoztak: 
Bakó Teréz, Visák Mátyásáé, 
Becsey Juliska 100— 100 K; Lénk 
istvánné 50 K ; Gyenei Róza, Ki
rály Erzsébet 100-100 K. Hollós 
Ágnes 50 K; Barta Juiia 8 K.
— Szövetségnek adományoztak . 

'Tóth juha és N. N. 50—50 K.
— A Fürdős egyesületnek Ko- 
csondi Zsuzsa 18 K-ái. Sajtóalapra 
adományoztak: Györkös János 
100 K, Kiss Erzsébet 50 K, 
Somogyi Aiina 20 K, Meoár 
Johanna, Csiky Vilmosné, Ka pa 
Angeila és Csárnyi Júlia 10—10 K

Szerkesztői üzenetek.
K. E. Mezőkövesd. Beérkezett rész

vényéit javára irtuk. — D. 1. Sopron, 
A nyert 200 K pályadijat kívánságára 
az Otthon alapra irtuk. Köszönjük. A 
küldött tárcákat továbbítom a „A  Népi
hez. — V. J. Csökmő. Előfizetéséi 
megkaptuk, a lapot elküldjük. — M . A. 
Dombegyháza. A tagdiját és lapeiőti- 
zetését megkaptuk. I^po t a címére el
küldjük. — N. K. Gyula. Szövetsé
günkbe beléphet. Kérjük az összeget 
elküldeni. A tagsági könyvet postán 
rendeltetési helyére küldjük. — T. E. 
Hódmezővásárhely. Betegségét sajná
lattal vesszük tudomásul. Részvény- 
jegyzéseit megteheti még.

Keresztény Nemzeti Nyomdaválíaia; 
Részvénytársaság, Pápa.

Török Bálint utca 1. sz. — Telefon 11.
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