
II. évfolyam. 7. szám. 1922 juiius 1.
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1 estvérek! K aríársak és kartársnők!
A folyton növekvő drágaság kényszerítő hatása folytán szövetségünk f. évi junius 22-én tartott választ

mánya, dr. Krizs Árpád elnök vezetése alait elhatározta, hogy kórházanként értekezletre hívja össze a személyzetet, 
melyen a bérkérdést vitatjuk meg. E lső é rte k ez le tü n k e t f. évi július 4 -én  k e d d en  e s te  7 ó ra k o r  ta rtjuk  
az  István-, T e le p i-u , Z ita-, G e lié rt- é s  L á sz ló -k ó rh á za k  szem élyze téve l. Második értekezletünket f. évi 
juiius 5 -én  csü tö rtö k  e s te  7 ó ra k o r  a  R ó k u s- é s  D o lo g -k ó rh áz  szem élyze téve l. Mindkét értekezletet a 
fent jelzett napokon a szö v e tsé g  h e ly iség é b en , Víl., D ohány-u tca  74, 1 em. ló. sz. a. farijuk. Az uj János-, 
régi János- és Margit-kórház személyzetével külön megállapodás alapján fogjuk tagjainkat az idő és hely meg
nevezésével az értekezlet megtartásáról értesíteni. Ugyanily módon értesítjük a magánkórházak személyzeteit is az 
értekezleteinkről.

Testvérek! Kartársak é? kartársnők! Kenyerűnkről, jövő boldog Ságunkról van szó, ne kíméljetek fáradt
ságot, jöjjetek el tömegesen ezekre az értekezletekre. Amilyen mértékben látogattok el ezen értekezletekre, olyan 
lesz az eredmény. Mozduljunk meg, mint a lavina, mely minden akadályt elgördit utjából, hogy végcéljához, a 
minden dolgozó embert megillető boldogság és megnyugvás kapujához eljuttasson bennünket.

Ugyanilyen irányú értekezlet összehívása tárgyában tesz előkészületeket a fü rdős szak o sz tá ly  vezetősége 
is. Minden fürdős és fürdősnő, valamint fürdői alkalmazott készüljön a legközelebb meghatározandó pontos időben, 
helyen és napon való meghívásra. A szö v e tség  v e ze tő ség e .

Elvek és emberek.
A keresztényszocialista mozgalom ter

jeszkedésének sok az akadálya Legelső 
sorban is az általános önzés és érzéket
lenség a szociális igazságok iránt. Senki- ; 
sem tanult semmit az elmúlt katasztro
fális időkből, amikor minden kockán for
gott, ami a keresztény kultúrához tarto
zik, ami a nemzeti életet érmii, s ami a 
gazdasági konszolidációt lehetővé teszi 
és fenntartja. Ma már mindenki mindent 
elfelejtett és mohóságában gyűjti a pénzt, i 
nem törődve embertársai nyomorával.

Gátolja a keresztényszocialista gondo
lat érvényesülését embereink tájékozat- ; 
lansága. Nem a munkástestvérekre gon- I 
dőlünk általában. Nem, azok fegyelme
zettek, öntudatosak és mindig egyenes 
ufón járnak. A baj inkább a hozzánk 
csatlakozott külső emberekben van. Sokan 
azt képzelik, hogy a keresztény munkás
mozgalom csak arra való, hogy a vörö
sök ellen gátul szolgáljon, hogy a mun
kásságot azok karmaiból kikaparja. Má
sok a keresztény szót megértik és 
elfogadják, de a mozgalom szociális lé
nyegével nincsenek tisztában Azért van 
az, hogy derék keresztény emberek, akik 
önzetlenül állottak sorainkba, adott alka
lommal különböző frontokon harcolnak 
s az egységet gyöngítik. Nem is szólva 
természetesen azokról, akik önös érde
keikért harcolnak sorainkban, s akik ellen 
teljes erővel küzdeni nem tudunk, mert 
ilyen jellemek mindenütt, még ellen
feleinknél is, fölös számmal akadnak.

Addig, sajnos, mindig lesznek nehéz
ségeink, amig elveink és embereink tel
jesen nem fedik egymást, vagyis amig 
minden keresztényszocialista — legalább 
is a vezetők -  az élet minden meg
nyilvánulásáról, egységesen, keresztény- 
szocialista módon nem gondolkozik, 
aszerint nem cselekszik. Ebben a tekin

tetben bátran vehetünk példát az ellen- ; 
feleinktől. Nekik van egy marxista pro- 
grammjuk, amelynek a veleje a magán- i 
vagyon teljes megszüntetése, a nemzeti } 
hatái ok eltüntetése és a mostani keresz
tény jellegű kuiiura elpusztítása Az, amit 
mi a kommunizmus jelszava alatt ériünk, 
ezt ők a „Népszava" 1918. dec. 22-iki 
számában nyíltan beismerték, tehát akkor, ! 
amikor még nálunk kommunista kormány ! 
nem volt és mostani vezetők, mint pl. 
Peidl, Peyer, Miakits, sib. szintén részt 
vettek a vezetésben. Következett utána 
a kommunizmus, fia sikerült volna, ma 
minden vezetőember ott lenne a helyén, 
de mivel nem sikerült, azért azoknak, 
akik taktikailag hibázlak, tétre kellett 
vonulniok. Változtak a körülmények. Kö
vetkeztek a mostani választások s ezekre 
való tekintettel 1922 év tavaszán olyan 
programmot közöltek ugyancsak a „Nép
szaváéban, amelyik a mienkhez képest 
egyenesen maradi, nem is szólva Drózdy- 
ról és Passayról, akik a szociáldemokra
táknál száz percenttel radikálisabbak. 
Közben azonban semmisem változott 
Az 1903-iki programmiukat meg nem ta
gadták, a választási agitációjukban to- i 
vábbra is marxistáknak vallották magu
kat, s a mi testvéreinket bátran terrori
zálták.

Miként lehetséges ez? Csak úgy test
véreim, hogy ők ötven év munkájáv 

I olyan vezetőséget neveltek magul 
amelyik élesen különbözteti meg < 
vei a taktikától, s amig a taktiké 
változtatja, mint Rotschild az inget, 
elvileg mindig ugyanaz marad, 
hogy mi igy nem tehetünk mert c 
okok ebben meggátolnak, de 
mindenesetre el kell érnünk, hogy 
és embereink egymásnak megfei 
s különösen a vezetők kizárólag 
tényszocialisták legyenek. Enélki 
küzdelem és nincs győzelem.

tiarái A,

Hogyan bolondították a
szociáldem okraták a

munkásságot.
Ahelyett, hogy öregségére tisztességes 

nyugdijat verekedett volna ki a szociál
demokrácia a munkásságnak, nyomorú
ságot akasztott a nyakába. A rengeteg 
bérharccal a nagytőkét támogatta a 
szociáldemokrácia. Az események azt 
bizonyítják, hogy minél erősebb lelt a 
szociáldemokrata munkásmozgalom, an
nál iobbam hízott a tőke, annál több 
milliomos bujt elő az ismeretlenség 
homályából. A munkásság kapóit ugyan 
huzamosabb ^sztrájkok után 10-20"ő-os 
bérjavitást, azonban a mi nagy-gyárosaink 
és a többi nagytőkések, azon a címen, 
hogy a munkásság e kis töredéke bér
emelést kapott, 100-200%-kal felemelték 
a ruha és az élelmiszer árát és minden 
közszükségleti cikket az egész vonalon, 
A munkások a bérmozgalomra igy 90— 
180°/o-ot fizettek rá.

Ennek dacára a szociáldemr ’ aták 
azzal dicsekedtek, hogy ’ 
a munkások ga-' 1 
el is hitték
hogy a -
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a vörös forradalom, a területcsonkiiás s 
azt követő hatalmas munkanélküliség és 
a nyomor sem ilyen mértékben. Azt 
megállapította már maga a józanul gon
dolkodni és itélm tudó munkásság, hogy 
az elmull évtizedek szokatlan, eszevesz
teti sztrájkjai, a szociáldemokrácia hibás 
gazdasági politikája idézte lel a teljes 
gazdasági anarchiát. Ezek a sztrájkok 
csak előesatározások voltak, készülődés 
a későbbi forradalomra, eszköz a lelkek 
forradalmositására legtöbb esetben. Jog
gal kérdezi ma mindenki, aki részt vett 
a vörös vezérek által, kávéházak ablakai
ból dirigált lusákban, miért vérzett, miért 
szenvedett és miért nélkülözőit a bér
harcok ideje alatt, ha öregsége napjaira 
nem bírt gondtalan nyugodt életet 
kiverekedni magának a vörös lobogó 
alatt ?

Mi megadjuk rá a feleletet: mert a 
nagytőke érdeke ezt követelte a ve
zérektől. Ha a munkás jajgatott, panasz
kodott, rögtön a „csuhát" állították elébe 
bűnbakul, hogy rá ne jöhessen mi fáj neki. i

A sztrájk ta munkásságnak majdnem 
egyetlen íegvvere kizsárnány óléival 
szemben, de ha nem célszerűen van 
felhasználva, könnyen tönkre teszi magát '< 
vele Kétélű fegyver. Vissza felé is elsül, [ 
mint a rossz puska. A szociáldemokraták I 
nem bántak óvatosan vele, ezt fizeti meg j

Kik foglalkoznak sanyarú  heíyzeiiinkkel.
E cikkel egy amerikai napilap ha
sábjairól véltük át, mely itt a fő
városban is közöitetett.

N incs e lég  ápolónő a 
fővárosi kórházakban .

Nemrég a lapokban felhívás jelent 
meg, amelyben a fővárosi közkórházak 
vezetősége és a Vörös-Kereszt tudatják, 
hogy a budapesti és vidéki kórházakban 
nincs elegendő képzeli ápolónő és a 
legközelebbi ápolónőképzőtanfolyamra 
tömeges jelentkezésre hívják fel a fővárosi 
hölgyközönséget. Az uj tanfolyamoktól 
remélik a kórházak vezetői, hogy elegendő 
uj erőt nevelnek az ápolónői pályára, 
amely a fizikai előfeltételeken kívül tudva
lévőén bizonyos fokú intelligenciát kíván.

A háború óta szünetel az országban a 
hivatalos ápolónőképzés. A háború alatt 
tudvalévőén a tömegesen elszaporodott 
kórházak ápolóuőtanfolyamokat rendez
tek, hogy az orvosi segédszemélyzetben 
mutatkozó hiányt képzett ápolónőkkel 
pótolják. A háborús években volt is elég 
ápolónő, aki részint a nemes hivatásért, 
részint gyakorlati célból ment erre a 
pályára. A háború után azonban a képzett 
ápolónők tömegesen hagyták el a kór
házakat és aki tudott, szanatóriumban vagy 
más magánintézetben helyezkedett el, aki 
pedig nem kapott jobban jövedelmező 
állást, más pályára ment. így történt az
után, hogy az utóbbi évek a megmaradt 
kis állományt is felőrölték és uj jelentkező 
hiányában egy-egv kórházi osztályon 
’ivolc-tiz ápolónő helyett kettő-három

'' pz a nagyarányú 
'"os akadályt 

mában, 
más

♦

keservesen a munkásság mai nyomorú
ságával az egész világon.

A nagytőke talpát nyalogató szociál
demokraták minden semmiségéit sztráj- 
koltatták a munkásságot, azonban azért 
nem, hogyha a munkás évtizedes mun
kája közöli eléri az 50—60 ével, lörvény- 
szerüleg biztosított nyugdíjban részesül
hessen. S azért sem, ha a munkásnak a 
gyáros 10—20"/o-os javítást adott, fel ne 
emelje ezen a címen portékája árát 100 
—2OÓ° o-kal. Ilyen irányú sztrájk egy sem 
fordult eiő a mozgalmak történetében. 
Ezért pedig érdemes lett volna munkaidőt 
mulasztani. Ez nem lelt volna idő- 
pocsékolás, mint az a sok, amit a mun
kássággal idegen célokért elpazaroltalak.

A szociáldemokraták túl iőllek a célon 
s a tőke helyett a munkásságot pusztí
tották el, mig a tőke nagyra hízott. 
Lzt csinálják ma is Ök nem ianultak a 
múlt hibáiból — mert nem is akartak. 
Sajnos még sokan nem értették meg ezt 
és követik ma is őket szerencsétlen politi
kájukban. Ennek épen fordítva kell lenni 
a jövőben. A munkásságnak elsőnek kell 
lenni. Munkája után a jólétnek és a boldog
ságnak kell számára bekövetkeznie És 
ezt meg is fogjuk erős szervezettséggel 
csinálni, azonban csak — a szociáldemok
raták nélkül — a kereszlényszociálizmus 
segítségével . .

lassan-lassan elhagyják ezt az alamizsna- , 
bérrel fizetett, fizikailag és szellemileg 
egyaránt roppant megerőltető pályát és ! 
hivatalban, magánházakban vagy egyebütt 
igyekeznek elhelyezkedni. Tudni kell 
ugyanis, hogy például a Gondviselés Nő
vérek (ez intézmény már megszűnt Szerk ) 
ötévi tanfolyam után kaplak csak okle
velet és a Vörös-Kereszt ápolónőképző- 
tanfolyam is háromévig tartott. Most szó 
van arról, hogy ezt a tanfolyarnot is meg
hosszabbítják, ugyancsak öt évre. Ilyen 
hosszú és nehéz tanulmány után is csak 
225 korona fizetése van egy ápolónőnek 
a lakáson és a gyenge élelmezésen kívül.

De a magánintézetekben sem sokkal 
jobb a helyzet. A maximális fizetés5—600 
korona közöti váltakozik. Itt csupán annyi
val előnyösebb az elhelyezkedés, hogy 
az ápolónők orvosi élelmezést kapnak. 
(Az orvosi élelmezés alapos tévedés! 
Szerk ) Azonban ezért a fizetésért még 
itt sem akadt jelentkező A kórházak és 
szanatóriumok vezetői a legnagyobb ag
godalommal tekintenek a jövő elé, amikor 
a még jelenleg dolgozó ápolónők is más 
pályára mennek és uj jelentkező hiányá
ban a mai redukált személyzet is kimerül, 
illetve fizikailag nem bírja elvégezni a 
kórházak megerőltető munkáját.

E sorokat irta az „Uj Nemzedék", melyet 
az amerikai lap is érdemesnek talált arra, 
hogy helyet adjon hasábjain! Kommentárt 
nem fűzött hozzá, mert nem is tud, nem 
ismerve az itteni viszonyokat.

Minekünk, akik közelebbről foglalko
zunk a dolgokkal, mert az alkalmazottak 
érdekeit képviseljük, van hozzáfűzni va
lónk. Bár a cikk sok igazságot tartalmaz, 
még nagyon sok kiegészítésre szorul. 
Megírtuk sok esetben már, hogy a fent 
említett két intézmény mellett méltó he
lyet érdemel a lő éves múlttal rendelkező 
Magyarországi „Eetegápolók és Ápoló

nk Országos Egyesülete" is, mely jelen-
’ is a szövetségünk keretén belül 

'rős működést fejt ki és amelynek 
i sorából kerülnek ki ma is nagy
in a fővárosi kórházaink ápolói és
női.
nes hivatásának felelőségteljes tu- 
-an, mint a háború előtt, úgy annak 

iezése után is fenntartotta ápolónő- 
ző tanfolyamait, amelyre belügy- 

íiszteri jóváhagyása van Sz. ad. 40,230 
06/111. a. sz. a., melynek alapján egyen- 

angu minősítéssel bir betegápolói bizo

nyítványa a fenti két intézmény oklevelei
vel. A háború tartama alatt is eleget tett 
kötelességének, mert tudni illenék az 
intéző köröknek, hogy a csekély számú 
vöröskereszteseket a betegápolók és 
ápolónők egyesülete tagjainak százai 
egészítették ki a harctereken vörös
keresztes ruhába öltöztetve.

Hogy ma kevés a |ó és megbízható 
munkaerő, nagyrészt tényleg a rossz élel
mezés és kevés fizetés idézi elő. Azonban 
még sok más sajnálatos dolog is játszik 
közre. Nem szívesen foglalkozunk e dol
gokkal, azonban a közegészségügy ér
deke követeli meg, hogy végre rendet és 
békét teremtsenek e szakmában is. 
Nem akarunk most neveket megemlíteni, 
csak sajnálatos tényként Írjuk meg, hogy 
ma, amidőn minden törékvésünk oda 
irányul, hogy e pályát a nem közénk való 
elemektől megtisztogassuk, van orvos, 
ki az elmúlt napokban is olyan nőt állított 
be ápolónőnek, ki könnyelmű életmódja 
következtében orvosi kezelés alatt áil. 
Amidőn a kórház ápolónői személyzete 
ez ellen tiltakozott, az „orvos" a leg
határozottabban védelmébe vette a még 
kezelés alatt álló u, „ápolónőt" és ugyan
olyannak minősítette a már két és öt évet 
is ott eltöltött ápolónőket. Az orvos ilyen 
viselkedése a legnagyobb elkeseredést 
idézte fel és több nővér távozását okozta 
a kórházból. A főváros egy másik kór
házában a helyettes intéző nővér féktelen 
basáskodása keseríti cl az ápolónőket. 
Az intéző nővér egész nyíltan hangoz
tatja, hogy a régi kipróbált és megbízható 
személyzetet ujjal cseréli ki A fenyegetést 
tettekkel is bizonyította és egyeseket 
máris eltávolítóit, kik hosszú éveket töl
töttek ott el, az ott levők helyzetét pedig 
minden képtelen eszközökkel teszi lehe
tetlenné.

Még sok ehhez hasonló esetet sorol
hatnánk fel, azonban talán ez is elég lesz, 
hogy gondolkozóba ejtse és cselekvésre 
indítsa a főváros tanácsát.

E sorok megírására a legjobb szándék 
indított Vegyék elő az urak jobbik eszü
ket és szivüket. Erős szociális érzékkel 
oldják meg a fizetésrendezés kérdését 
az általunk benyújtott memorandum rend
szere alapján, szüntessék meg a lehetetlen 
bánásmódot, melyet a becsületesen el
végzett munkájukért semmi körülmények 
között meg nem érdemelnek az alkalma
zottak. Lesz is majd képzett, megbízható 
és egy helyben megállapodó személyzete 
a fővárosnak.

Nem kell majd szégyenkeznünk a külföld 
előtt, hogy hazánkban a közegészségügy 
szolgálatában, mily silány az élelmezés 
és díjazás és hogy milyen rendezetlenek 
e téren a viszonyok.

A szervezet.
Sokan vannak, kik ez elnevezést talán 

nern is értik, mégis élvezik annak áldá
sos voltát és előnyeit. Sőt ha szerintük 
kell és érdekük úgy kívánja, hát még 
gáncsolják és szidalmazzák is a szerve
zetet. Az ilyen egyének paraziták, vagyis 
élősdiek, kik más munkájából, más küz
delméből és fáradtságából akarnak meg
élni, azaz a szervezet által kivívott elő
nyöket ép úgy élvezik minden lelki
furdalás nélkül, mint akik küzdöttek, ál
dozatokat hoztak és megszenvedtek érté".

Nagyon üdvös lenne egyszer a nyilvá
nosság elé hozni, mely fürdők, kórházak, 
szanatóriumok és gyógyintézetek azok, 
amelyek leginkább távol tartják magukat 
a szervezettől.

Szükséges ez most a bérkérdésnél, 
melyet szövetségünk keresztül óhajt vinni, 
hiszen abban a memorandumban nagyon 
fontos s életbe vágó kérdésekről van 
szó, amit az összesség nevében köve
telünk.

Mert rendesen a paraziták szoktak a 
leghangosabbak lenni és a legnehezeb
ben kielégíthetők. Ezek az egyének, nem
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csak önmaguknak, hanem az összesség
nek az ellenségei, eljárásuk nem csak 
haszontalan, hanem erkölcstelen is. Ép
pen azért kell nekünk ma fokozott figye
lemmel kísérni ezen egyéneket, mert 
ebből következik, hogy aki nincs velünk, 
az ellenünk 1

Az élet nehéz lerhe s az egymásra 
való utaltságunk, kell, hogy egymáshoz 
fűzzön bennünket. Semmi sem alkalma
sabb erre, mint a szervezet Küzdelmünk 
csak úgy érhet el sikert, ha mindnyájan 
a zászló alá sorakozunk s egyesült erő
vel, erős hitlel, kitartással támogattuk 
szövetségünket nehéz munkájában, mely 
egy szebb s jobb lövőért küzd Legyen 
szervezetünk minden egyes tagja egy 
világító fáklya, mely az egészségügyi 
alkalmazottak nehéz helyzetét világítja 
meg. A szervezet minden egyes tagjának 
kötelessége, hogy azt, aki még nem 
tagja szövetségünknek annak szükséges 
voltáról meggyőzze, de nem erőszakkal, 
hanem a valóság feltárásával Nem bán
tunk senkit, de nem feledünk. Eel test
vérek a munkára, szervezetünk ki
építéséért! b. r.

Miért
szükséges a szervezet.
O icsó cipő és ruha bevásárlás.

A máról holnapra élő kisembereknek 
a mai időben a folyton emelkedő árak 
mellett mind kéiségbeejiőbb a helyzete, 
de különösen érezzük e tarthatatlan hely
zet súlyát mi egészségügyi alkalmazót- { 
lak, kiknek csekély havi 200 — 400 korona 
a fizetésük.

Egyideig még csak elbírtuk viselni c j 
kétségbeejtő helyzetet, mert volt egy , 
pár korona megtakarított pénzünk és a , 
rossz élelmezést tudtuk pótolni. Tettük í 
ezt abban a reményben, hogy javulni j 
fog a helyzet és kárpótolva leszünk. 
Elfogyott a kevés megtakaritott pénzünk, 
a kis ruhagyüjleményünk testünkről le
kopott A viszonyok javulás helyett rosz- 
szabbodtak. Nincs miből, a még rosszabb 
élelmei, a melvet ma kapunk általában 
a kórházakban és a leszakadt ruháinkat 
pótolhatnánk.

A főváros és a többi intézetek szük- 
markuan dobnak oda egy-egy kis mor
zsát, melyért emberfeletti munkát köve
telnek meg tőlünk. Nem csodálkozunk e 
minden szociális érzéket nélkülöző cse
lekedetükön. Náluk úgy érezzük a nyo
mor, a mncstelenség idegen fogalom. 
Nem tudják, hogy a nincsielenség az fáj 
és hogy az a lelkek legbiztosabb ölő 
mérge.

Egyedül állunk önmagunkra és szer
vezetünk erejére utalva. Ez adja az erőt 
ahhoz a küzdelemhez, melynek el kell 
jutnia oda, hol a becsületes munkás- 
embert megbecsülik és számba veszik. 
Ezt a szervezeten keresztül érhetjük csak 
el és ezt minden egészségügyi alkalma
zottnak meg kel! éitenie. Félre kell dob
nia a közömbösséget és mindannyiunk- 
nak össze kell fogni Ne legyünk ön
magunknak ellenségei. Szervezetünk az 
a kapocs, melyen eljuthatunk a boldo
gulásunk és megnyugvásunk révébe.

Szervezetünk egyik feladata az össze- 
tarfózandóságunk érzetét mélyíteni és az 
összetartózandóságunk erejével gazda
sági helyzetünket megjavítani. Ismerjük 
be. hogy e téren a szervezet vezetősé
gét nem támogattuk azzal a mértékkel, 
mely többet biztosíthatott volna szá
munkra, mint a mennyit el tudtunk érni. 
És ha ezt beláttuk, kövessünk el min
dent, hogy e hibát jóvá tegyük. Legyünk 
segítségére a vezetőségnek e nehéz 
munkájában

A szervezet másik igen fontos feladata, 
Siogy tagjait e nehéz időkben — a meny

nyire már a mai viszonyok mellett az 
lehetséges — szövetkezeti utón jó és 
olcsó ruhával és cipővel lássa el. 
A szervezetünk vezetősége kötelességé
nek tudatában e téren is eleget tett.

Száztíz pár elsőrendű magasszáru 
egész bőr cipőt szerzett be Néhány 
szövetminta is van a szövetség irodá
jában, az igényttartók megtekinthetik és 
megrendelhetik vagy át is vehetik. Ezen 
aukció kiszélesítése és biztosítása a tag
jaink érdeklődésén és támogatásán mú
lik. Ha felkarolják — a mi mindannyiok 
érdeke, hogy életerőre keljen — úgy a

A tuberkulózisról és az ellene való védekezésről.
Irta: Or. Mosonyi Albert, annavölgyi bányaorvos.

(Folytatás.)

Ha egy tüdővészes betegnél bajának 
kezdetére vonatkozólag puhatolódzunk, gyak
ran fogjak hallani, hogy ez valamely súlyo
sabb lefolyású betegség mint tüdőgyulladás, 
hagymáz, testi kimerülés (megerőltető mun
ka, gyakori terhesség és szoptatás, sanyarú 
táplálkozás) vagy letki bánat után jelentke
zett náluk először, ilyen esetekben beszélünk 
szerzett hajlamosságról. Az előbb egészsé
ges és ép ellentáliásu szervezet ugyanis 
valamely közbejövő ok folytán annyira le- , 
gyöngül, hogy a környezetében szállingó I 
gümőbacillusok a satnya talajon könnyen ' 
elhatalmasodnak. Azonban jegyezzük meg 
jól: itt is csak mindkét oknak együttes fenn- [ 
forgása tud tüdővészt előidézni Fertőzetlen | 
légkörben a gyenge vagy kimerült szét ve
zet is egészsége- marad viszont a tuberku- \ 
lózis bacillus jelenléte mellett is elsősorban j 
a csökkent ellenállású vagy már eredetileg 
satnya egyén fog megbetegedni.

E két alapelven sarkallik a tuberkulózis 
elleni védekezés. Az első alapelvből folyik: 
lehetetlenné keli tennünk, hogy tuberkulózis 
bacillussal fertőzés jöhessen létre. Mik erre 
nézve a teendők? Mini láttuk, a gümőbacillus 
főforrása a tüdővészes ember. A fertőzés 
úgy jön létre, hogy a tüdővészes által i 
kiköhögött és széthányt tüdőváladék beszárad, 
szétporlódik és a levegőbe felkavarva, por : 
alakjában belélegeztetik. Ámde tudjuk, hogy 
olyanok köpete is tartalmazhat gümőbacillust, í 
akik még rendes hivatásuknak élnek és i 
magukat betegeknek, vagy legalább is tüdő
betegeknek nem érzik Ebből tehát az követ
kezik, hogy köpet által a ragály terjedésének 
csakis úgy vethetünk alaposan gátat, ha a 
köpetnek a padlóra, földre való szétszórását 
mindenki számára tilosnak jelentjük ki. Ez 
a kívánság a köpködésnek ma elterjedt csú
nya és rossz szokásával szemben szinte 
elérhetetlennek látszik. De ha az emberek 
gondolkozásmódjába átmennek a tüdővész 
lényegéről és annak terjedési módjáról fönt 
kifejtett igazságok; ha mindenki belátja, hogy 
saját és kedveseinek és felebarátainak jóvolta 
kívánja meg, hogy az őt környező légkört 
az életre veszélyessé válható csirákkal be 
ne szennyezze, se beszennyezni ne engedje: : 
akkor remélhető, hogy a köpködés csúf 1 
szokása is el fog tűnni, mert azt minden l 
épérzésü és belátásit ember nemcsak illet
lenségnek, de a közjó ellen való vétségnek 
fogja tekinteni, akárcsak a könnyelmű gyúj
togatást. Amint a művelődés folyamán 
megtanulta az ember, hogy uralkodjék 
természetes ösztönein és szükségletein és 
ezeket a közjó parancsolta gátak közé szorít
sa, épp úgy remélhető, hogy az emberek 
belátása a köpködést is a természetes szük
ségletek gátjai közé fogja szorítani. Ezt a 
következő berendezések fogják lehetővé tenni: 
magánházaknál úgy, mint nyilvános helyeken 
(vendéglőkben, váró- és gyüléstermekben, 
utcasarkokon, parkokban, vasutikocsikban, 
omnibuszokban) bőséges számmal köpőedé- 
nyek helyezendők el olyanok részére, kik a 
köpködést el nem nyomhatják. Ezekben 
állandóan viz vagy valamely fertőtlenítő oldat 
(pl. lysoform hig oldata) tartandó a köpet 
beszáradásának megakadályozására. Ezen 
edényeket szükség szerint, lehetőleg napjában 
egyszer fertőtlenítik és kiürítik. Akik pedig 
köhögéses betegségben szenvednek, azok

közeljövőben nagyobb méretűvé fejleszt
jük ki.

Az árkülönbözef és minőség a mai 
üzleti minőség és árak közölt nagyobb 
megtakarítási jelent minden igénylő ta
gunkra. A vezetőség reméli, hogy a 
tagok átérzik ennek nagyfonfosságu hord
erejűt és támogatni fogja ez élétre hivoli 
intézményt. Látjuk, hogy az árak nap
nap után emelkednek. Olcsóbbodásra ki
látás nem mutatkozik, sőt csak áremel
kedésekre számíthatunk. Ha módunkban 
áll, most szerezzük be szükségletünket, 
míg olcsóbban juthatunk hozzá.

állandóan zsebben hordozható köpőüvegcséket 
visznek magukkal, melybe bármely pillanatban 
feltűnés nélkül és bizton beleköhöghetik 
váladékukat, anélkül, hogy környezetüket vagy 
önmagukat a legkevésbbé is beszennyeznék. 
— Szükség szerint lesz ez is kiürítve és 
fertőtlenítve. Ha pedig valakiről tudjuk, hogy 
gümőkórban szenved, úgy avval szemben 
fokozott óvatosságra van szükség. Olyan 
lakás, melyben előbb tüdővészes lakott, 
mielőtt más által használatba vétetnék, feltét
lenül kimeszelendő és a padló is alaposan 
felújítandó. Tüdövészes ember fehérneműit 
tanácsos mosás előtt fertőtleníteni, nehogy 
a mosónők veszélyeztessenek. Minden lakás
nál fontos, hogy annak levegője naponta 
többször felfrissittessék, de fokozottan van 
erre szükség olyan lakásban, melyben 
gümökóros tartózkodik, amelynek levegője 
gümöbacilussal szennyeződhetett. A tapasz
talat ugyanis azt bizonyítja, hogy fertőzőképes 
állapotban többnyire csakis a beteg köz
vetlen környezetében találka ók giimőbacillu 
sok, mig ellenben a napvilágra jutva, azok 
mihamar elpusztulnak. Ezért fontos, hogy 
az ilyen beteg lakószobáját állandóan friss 
levegő és napvilág jarja át. Időről-időre a 
falak lemosandók vagy újra meszelendők.

A tüdövésszel szemben, melyet belső 
tuberkulózisnak is lehet nevezni, fölemli- 
tendök azon lappangva kezdődő és sokszor 
igen sokáig elhúzódó helybeli megbetegedé
sek, amelyek mint külső tuberkulózis jutnak 
nyilvánulásra. Ide tartoznak a bőrfarkas, 
mely többnyire az arcot torzítja el, továbbá 
gümős mirigy-, csont-, és izületi gyulladá
sok Ha ezen bajok mindjárt az elején 
fölismertetnek és szakértő gyógykezelés alá 
kerülnek, sokszor igen könnyen és tökéletesen 
meggyógyulnak. Ha ellenben elhanyagoltai
nak, sokáig elhúzódva, a beteget munka- 
képtelenné teszik és életét is veszélyeztethetik.

Kiemelendő különösen két mozzanat:
1. hogy az a helybeli kórság, amely eleinte 

aránylag könnyen és gyökeresen lett volna 
a szervezetből kiküszöbölhető, elhanyagolt 
és kedvezőtlen esetekben eredeti gócából 
kilépve eláraszthatja a szervezet távoli részeit 
is, amikor aztán életveszélyessé válhatik.

2. Elhanyagolt, tehát hosszasan elhúzódó 
esetekben ezen bajok mindegyike genyes 
váladékképződéssel jár, amely váladékban a 
kórokozó gümőbacillus néha föltalálható. A 
fekélyek felületén képződött vagy a sipoly
járatokon kiszivárgott genya fekélyek és sebek 
szélein és szomszédságában beszárad és — 
kellő elövigyázat híján — beszáradt köpet 
módjára a környezetbeli tárgyak és levegő 
giimőbacillussal valófertőzésre adhat alkalmat. 
Áz ilyen esetek tehát környezetük egészségére 
is veszélyesekké válhatnak.

Legbiztosabban úgy előzhetők meg az ilyen 
veszedelmek, ha a beteg szakszerű kezelésbe 
megy. Emellett a beteg részére úgy maga 
mint környezete érdekében a leggondosabb 
tisztaság, gyakori fürdők ajánlhatók. A sebek 
állandóan kötés alatt tartandók. A sebbel érint
kezésben volt kötőszerek feltétlenül elégeten- 
dők. A gümős betegtől származható fertőzésen 
kívül tekintetbe jönnek bizonyos tápszerek, 
melyek az emésztőszervek (gyomor, bél) utján 
okozhatnak tuberkulózist. Ilyen elsősorban a 
tej-

(Folytatása következik.)
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Szellemi aratásunk.
Tíz hosszú hónap szorgalmas munkája 

eredményét mutatták be betegápolónöi 
tanfolyamunk végzett növendékei a junius 
hó 27-én megtartott vizsgálatukon. Ezúttal 
egyesületünk helyiségében 32 vizsgázó 
adott számot a szakmájában elért elméleti 
és gyakorlati tudásáról és a vizsgáztató 
előadó orvosokon kívül az ünnepélyes 
alkalommal megjelent kedves vendégeink, 
akiknek sorában ott láttuk: dr. Szirmai 
Emil orvos, Kocsán Károly szerkesztő és 
dr. Zibolen Endre gymn. igazgató urakat, 
kik tanúi lehettek a teljesen kielégítő 
szép sikernek, amit a szigorú kérdésekre 
adott szabatos feleletek igazoltak. A vizs
gálat végeztével a növendékek megható 
szavakban köszönték meg tanítóik fárado
zását,amire Rajnai Béladr orvoselnökünk 
és Sehöiler Károly dr. főorvos ur, a 
tanfolyam fáradhatatlan előadói lelkes, 
buzdító beszéddel válaszoltak. Tetszéssel 
találkozott dr. Zibolen Endre gymnáziumi 
igazgató ur felszólalása, aki a megjelent 
vendégek nevében fejezte ki elismerését, 
valamint Szieben József főtitkár beszéde 
is, aki a szövetség részéről üdvözölte a 
nap hőseit s az immár hivatalosan ké
pesített uj ápolónőink lelkére kötötte, 
hogy az őket életpályájukon hathatósan 
támogató országos egyesületünket ál
landó otthonuknak tekintsék, becsületes 
munkával annak jó hírét növelni igye
kezzenek s a folytonosan fejlesztendő 
tudásukat a szenvedő embertársaink ja
vára alkalmazzák

Sehöiler dr Röntgen-tanfolyama vég
zett növendékeinek vizsgálatát junius hó 
28-án tartottuk meg hasonló szép ered
ménnyel, mindkét tanfolyam képesítő 
igazolványai julius hó 6-án csütörtökön, 
d. u. 4 órakor kerülnek kiosztásra.

Eürdősök
aratóiinnepélYe.

A fürdősök szakegyesületének veze- í 
tősége a sok oldalról megnyilvánuló 
óhajnak tesz eleget, midőn egy arató- 
ünnepélyt rendez, saját alapia javára. 
Az ünnepély fővédnöke Bánlaky Géza, 
a Gellért-fürdő és szálló vezérigazgatója, 
védnökei tilinka Béla, a Császárfrirdő 
igazgatója és dr Sehöiler Károly főorvos, 
a szakegyesület elnöke lesznek. Az ün
nepély f. évi julius 2-án (vasárnapi d. u. 
fél 4 órakor íaxler István, Gellérthegy, 
Szirtes-ut 11. sz. a. „Tündérlak" nagy- 
vendéglő kerthelyiségében, tombolával, 
poigáii házassággal, világposfával és 
tekeversennyel egybekötve tartatik meg. 
Belépődíj személyiegy vigalmi adóval 
együtt 40 kor., családjegy (3 személyre) 
100 korona. Az ünnepélyt az aratóleányok 
{elvonulása az Avar-féle vendéglőből, [ 
Hadnagy-utca 3 sz. alól, d. u. 3 órakor, í 
Horog István aratógazda vezetésével előzi : 
meg Jegyek kaphatók az összes fővárosi í 
fürdőkben, a rendezőségnél és a szövet- : 
ség helyiségében, VII., Dohány-utca 74, |
1. em. 16 sz a. Kedvezőtlen idő esetén i 
az ünnepély f. évi julius 9-én lesz meg- i 
tartva.

Karfórsak, kartársnők! Ünnepélyünket' 
szakegyesületürik alapú javára rendez
zük, tartsuk kötelességünknek a legszé
lesebb propagandát kifejteni, hogy úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényes siker
rel záruljon. Ne legyen tagjaink kö
zött egy se, ki kötelességét e téren is 
ki ne venné és a jegyet úgy a maga, 
mint az ismerősei által meg nem váltaná 
vagy váltatná. Szakegyesirletünkbe az 
ünnepély anyagi sikere is uj erőt segít 
önteni. Tegyünk meg e célból a siker 
érdekében mindent.

Fiirdős testvéreink óhaját teljesiíjük, 
amidőn arató-ünnepélyt rendezünk, hisz- 
szük, hogy a pénztárcák megnyílnak és 
az anyagi áldozatban nem lesznek fuka
rok. Nagy Pál.

HÍREK.
Eelkérjük mindazon tisztelt olvasóin

kat, kiknek előfizetése julius í-ével le
járt szíveskedjenek az előfizetés iránt 
sürgősen intézkedni, nehogy a lap szét
küldése fennakadást szenvedjen. Tájé
koztatás kedvéért tudatjuk, hogy lapunk 
előfizetése egész évre 7(1 korona, fél
évre 35 korona. Előfizetőinket kérjük 
lakásváltoztatás esetén uj címüket egy 
levelezőlapon vagy személyesen pon
tosan kiadóhivatalunknak leadni.

Az „Otthon" részvényeire a következő befize
tések érkeztek be hozzánk : Nagy Pál és neje (20) 
600 K, Simon Sandorné (10) 300 K, Hámoros 
Istvánná (6) 180 K, Wurczinyer Margit (5) 150 k, 
Rozner Gizella, Imre Jánosné, Fúró Katalin, lótli 
Paula (2—2) 60 K. — Adományok az Otthon-alapra: 
Erecy Irén gyűjtése 1000 K, Oiunitz linréné gyűj
tése 800 K, többek adománya 385 K, Tóth Kál
mánná 416 K, Szabó Ilona é3 Bary Barnáné gyűj
tése 230 K, Csűri Andrásné cs Pandics Istvánná 
200 K, Beesey Juliska, Gráf Józsefné, fiinál Kovács 
Sándor, Koncsek Mária, Kosch Ernő, Vaijas - 
Józsefné, Láng és Ordán Mária 100 K, Janigíos ; 
józsefné 82 K, Kacsó Katalin betegei 80 K, Sopor- 
nyai Rózsi 52 K, Tarján Margit R. szemészet be- 
iegei 50- 50 K, Redli Krisztina 40 K, Weisz Éva 
és Iványi Gizella 30 K, Kraézer Róberiné, Thöuig 
Frigyesné, Turányi Alajosné, Rettertié, Rottentha- 
lerné, Kleinné és Mátémé 20 K, Rutka István és 
Nagy Lajosné 10 K.

Eürdősök figyelmébe. A fürdősök 
szakosztálya minden héten szerdán este 
7-től fél 9-ig tartja rendes befizetési órá
ját, VII., Dohány-utca 74, I. em. 16. sz. a. 
Ugyanekkor lehet a fürdősöket érdeklő 
ügyekben a vezetőséggel tárgyalni

A nemzetközi kér. szoc.’ munkás
mozgalomból. A lengyel munkaügyi 
minisztérium jelentése szerint a kei esz- ! 
tény szakszervezeteknek taglétszáma volt j 
1921. év végén 149.517. Ebbe a számba ' 
nincsenek bevéve a német keresztény 
szervezetek. A legerősebb szakma a szál
lodai és éítermi alkalmazottak (37.300); 
utánuk következnek a földmunkások 
(29.230); a textilmunkások (16.390); a vas- 
és fémmunkások (12 725); az épitő- 
munkások (8125) slb. Velük szemben 
állanak a szociáldemokraták és a nem
zeti szocialisták. -— Spanyolországban 
is terjed a keresztény munkások körében 
a szervezkedés gondolata.

Elszámolás. A fürdős szakosztály ve
zetősége kéri az arató ünnepély azon 
rendezőit, kik legyeket eladásra átvettek 
és még el nem számoltak, f. évi julius 
5-én (szerdán) este 7 órakor a szövetség 
helyiségében, VII., Dohány-utca 74,1. em. 
16. sz. a. haladéktalanul számoljanak el. 
Valamint kéri a vezetőség, hogy az ün
nepély összrendezősége is a fentjelzett 
napon teljes számban megjelenni szí
veskedjék.

Visegrádi kirándulás. Szövetségünk a 
több oldalról megnyilvánult kérésnek 
óhajt eleget tenni, a midőn f. évi julius 
23-án (vasárnap) egész napos hajó- 
kirándulási rendez Visegrádra. A részt- 
venni óhajtók jelentkezzenek a szövet
ség titkárságánál, hogy pontos számát 
tudjuk a résztvevőknek. A hajójegy árát 
ugyancsak a titkárságnál legkésőbb 
I. évi julius 20-ig kell beszolgáltatni. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott eszköz- 
kink

Kirándulások. Szövetségünk az elmúlt 
hónapban két kedves kirándulást rende
zett tagúival. Az első kirándulást pün
kösd hétfőn rendeztük a Kamaraerdőbe, 
melyen szép számmal vettek részt a 
tagok. A második kirándulást f. évi junius 
18-án Mária-Remetére rendeztük, melyen 
szintén szép számmal vettek részt a 
tagok. Mindkét alkalommal tagjaink a 
legjobban érezték magukat és a tiszta, 
kellemes levegőtől, melyet egy napon át 
élveztek, felfrissülve, nehéz szívvel fértek 
vissza a füstös, poros, bacilussal telített 
fővárosba -  l egközelebbi kirándulásunk 
f évi julius 9-én (vasárnap) a Norma
fához lesz. Találkozás a szövetség he
lyiségében, d. u. fél 2 órakor, indulás 
pont 2 órakor. Kérünk minél több részt
vevőt.

A Szövetség választmányi űléze. Szövetségünk f.. 
évi junius 22-én tartotta meg rendes Havi választ
mányi ülésé: A választmány egyik kiemelkedő 
pontja a bérrendezés volt. A fő titkár a választmány
nak jelentest tett, hogy a közgyűlésen tárgyalt 
m em oíinrium ot még május hó etsfl napjaibat el
a lta tta  a főváros tanácsához és Wo ff K >roiy, a 
keres (tény községi part elnökéhez, niinderideig 
azonban választ a Szövetség egvik részről sem 
kapott. A választmány a legnagyobb megüt <öxéss«l 
vette a jelentest tu iom á uí es határozató* hozott, 
hogy u jbó’ megkeresi memorandumával a f-. ntcm li- 
te t tényezőket és nyomatékosán követelni fogja 
annak sü rgő i ;s teljes egesz.ében való rendezzsét,. 
valamint megkeresi az újabban F ried iich  István 
v. miniszterelnök vezetése alatt megalakult keresz
tény ellenzéki községi pártot is és kérni fogia mél
tányos követelésének hathatós támogatását. Majd 
határozatot hozott hogy a bérkérdések és egyéb 
kórházi ügyek megvitatása érdekében sorozatos 
értekezletekre hívja meg kü ö-i-kíi!ön kórhazanként 
az alkalmazottakat Sző e tsrg  helyiségébe. Ha 
ezen értekezletek szűk: égét látják egy monstre- 
gyülésnek az összehívását, úgy rövid időn belül 
egy nagyszabású gyűlést is fogunk tartan*. A roha
mosan emeikedő árak következtében ily  értelemben 
a fürdősök részéről is gyűlés összehívása vált s*ük- 
ségersé, melynek előkészítésére a fürdős vezetőség 
mar meg is kezdette az előkészületet. A körgyülés 
áital e lfogadóit tagdíjéul lés alap án a választmány 
foglalkozott az alap zabálymódositással és megbízta 
a vezetőséget, hogy a módosított alaps abáiyt nyújtsa 
be. Még több tárgy tüzetes megvitatása után Krizs 
Árpád dr. elnök az ülést bezárta.

Halálozás. A rideg, kérlelhetetlen halál, 
mini sűrűbben iátogalia szövetségünk hű 
tagjait és virágjában szakítja el őket 
sorainkból. E. évi junius 3-án, d u. 3 óra
kor temettük el Oliyán Veronka 24 éves 
ápolónőt a Gelléií-kórház halottas házá
ból. Sziliéitől elszakadva — kik meg
szállott területen laknak — szövetségünk 
és a vele együtt a Szf.-István kórházban 
dolgozó kartársnői koré volt mindene. 
Nemes cselekedetre vall, hogy elhagya- 
tottságában vele együtt szenvedett kar- 
társnői csekély fizetésükből rendezték a 
temetését. A szövetség testületileg vett 
részt a temetésen és koszorút helyezett 
a hű harcos koporsójára. A kórházból 
nagy számban vettek részt kartársnői. 
A szövetség nevében Szieben József fő
titkár búcsúztatta el. Béke poraira 1

Eürdősök figyelmébe. Vezetőségünk 
tudomására jutott, hogy felelőtlen egyé
nek fürdős tagtársainkat és taglárs- 
nőinkel napközben lakásaikon keresik 
fel és a lakáson tartózkodó hozzátarto
zóknak, mint szakegyesületünk meg
bízottai mutatkoznak be és ily címen 
tagdíjakat vesznek fel Tudatjuk a t. 
tagtársakkal és tagtársnőkkel, hogy ily 
megbízást senkinek sem adtunk és az 
iiletők szakegyesületünkkel szemben 
visszaélési köveinek el. fia ilyen bár
hol is megjelenik igazoltassák és adjak 
ál a rendőrségnek.

Szerkesztői üzenet.
Többeknek. A Szövetségben a lagdii emelve 

lelt f. évi április 1-től 12 koronára havonta. Aki 
tagdíját már előre kifizette, iparkodjon a különbö
zeiét ráfizetni. A szaklap f. évi január l-töl vissza
menőleg évi 70 koronára lett emelve, aki nem fize
tett még elő az újságra, tartsa kötelességének 
minél előbb előfizetni. — K. E. Mezőhegyes. Mi az 
oka, hogy annyira hailga ? Még leveliinkre sincs 
válasza ? Kérjük címét és hallgatásának okát kö
zölni. — D. I, Sopron, ön  már pihent eleget, most 
mi is szeretnénk pihenni, kérjük, vegye elő a tollát 
és irion egy pár jó elbeszélést és cikket. -  W. M. 
Az újságot pontoson küldjük, talán ott kallódik el 
valahol. — V. M. Csökmő. A küldött üdvözletei 
viszonozzuk, címét bejegyeztük, jó nyaralást kívá
nunk. — M. L. Cegléd. Állásügyben a titkárnőhöz 
személyesen forduljon, állások vannak mindig. — 
B. F. Dorog. Cikke jó, közöljük, csak rajla, több 
cikk beküldését kérjük. — Többeknek. Az uj ápolói 
kurzus ápolók, ápolónők és kezdők észére szep
tember 15-én kezdődik, jelentkezni lehet augusztus 
hó 15-től az egyesület irodájában a titkárnőnél. 
Röntgen-kurzusra ugyanakkor ugyanott lehet je
lentkezni.
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