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„Jó egészséget!*4
Irta: Szabó Józset, nemzetgyűlési képviselő.
A keresztényszocialista villamosvasúti 

alkalmazottak szakszervezetének múlt 
vasárnap tartott zászlószentelési ünnep
ségéi. szövetségünk képviselője a szö
vetség zászlószögét a fenti jelmondattal 
verte be a felszentelt zászló rudjába. 
Az ünneplő közönség derűs hangulattal 
fogadta a kedélyesnek tetsző jelmondatot.

Jó egészséget!
Úgy tetszik, mintha kedélyes volna e 

jelmondat, pedig valójában az egészség- 
ügyi alkalmazottak szövetségének pro- 
grammjáí tömörebben és kifejezőbben 
nem is lehetne egy mondatba szorítani.

Mit jelent ez a szó: jó egészséget? 
Jelenti a szövetségünk programmját. Jó 
egészséget biztosítani az emberiségnek 
jelenti a higiénikus kezelési, rendszeres 
diétás életmódot, lelkiismeretes gondo
zást, szakszerű és hozzáértő beteg
ápolást.

Más szóval: Véget vetni a mai rend- 
szertelen, hozzáértés és szakszerűség 
nélküli betegápolásnak. Véget vetni a 
kontárkodásnak. Megszüntetni azt a lelki
ismeretlenséget, mellyel ma sokszor oly 
nyugodtan bízzák az emberiség legna
gyobb kincsét, az emberek sorsát, egész
ségét, életét a favágóból vagy talán 
mosogató leányból máról-holnapra át- 
vedlett „ápolóra1' illetve „ápolónőre."

Ha ruhát akarunk csináltatni hozzáértő 
szabómestert keresnek az emberek és 
nem bízzák azt kubikosra, mert az való
színűleg csak elszabná a drága szöve
tet. Cipőt nem csináltatnak a bolti szol
gával, a házat nem javíttatják meg a ló- 
doktorral, de az emberek egészségét 
azt nem féltik, az nem drága, azt nyű
gös! lélekkel bízzák a betegápolást nem 
tanult, azt nem értő, de magukat ápo
lóknak nevező kontárokra.

A ruha készítéshez, a cipő gyártáshoz 
szaktudás kell, lakatos csak az lehet, aki 
a lakatos mesterséget, mint tanonc 3 -4  
évig tanulta, bútorokat csak az készíthet, 
aki megszerezte az asztalos iparigazol- 
ványt, noha pingáláshoz vagy meszelés
hez szakképesítést követelnek, a ház
építésnél a téglákat egymásra rakni csak 
szakképzett kőműves-segédnek szabad, 
de beteget ápolni kezelni, gondozni, 
masszírozni, pedikiirczni, tyúkszemet 
vágni és a gyógykezelés ezer fajtáját 
alkalmazni mindenkinek szabad, ahhoz 
nem kell fanonckodni, nem kell szak
képesítés, nem kell iparigazoivány. Mi
nek? Hiszen csak lényegtelen dologról, 
az emberek egészségéről van szó

Ha tehát jó egészséget kívánunk, kí
vánjuk annak előfeltételét is, a szakszerű 
betegápolást. Követeljük — nem a ma
gunk, de az emberiség érdekében — a 
betegápolás törvényes rendezését, a szak
képesítés bevezetését és úgy ezen ipar
ban is a kontárkodás, a hozzá nem értés, 
a lelkiismereilenség kiküszöbölését. Vass 
népjóléti miniszter ur néhány hónappal 
ezelőtt elődjének példáját követve szö
vetségünk egyik küldöttségének meg

ígérte, hogy a beiegápolók és fürdősök 
szakképesítésére vonatkozó törvényjavas
latot még az ősz folyamán a nemzet
gyűlés elé terjeszti. Az ősz már elmúlt 
és úgy látszik a tél is el fog múlni és a 
törvényjavaslatból még mindig nincs 
semmi. Már pedig mi addig nem nyug
szunk, mig ez a javaslat nem kerül a 
nemzetgyűlés elé, hogy azt törvényerőre 
emelje.

Köztudomású dolog, hogy Magyar- 
országon mennyire pusztít a tüdővész és 
a fertőző betegségek különféle fajtája, 
amin nemzeti szempontból is feltétlen 
segíteni kell. Vissza keli adni az embe

A keresztényszocialista, világgazdasági programm,
A II. nemzetközi konferencián ismertette:

Serraiens József, a Nemzetközi Keresztény Munkásszövetség főtitkára.

Az embernek kötelessége saját énjét, 
testi vagy szellemi adományait annak a 
közös célnak az érdekében felhasználni, 
amely a társadalomnak általános célja: 
1. i a közös jólét.

A társadalomnak ezen célját köteles 
az egyén mindig szem előtt tartani. Az 
egyes ember tevékenysége előfeltétele 
a társadalommal szemben igényelt jogai
nak, de tevékenységét csak az összeél 
érdekében szabad kifejtenie. Az egyesek 
érdekei az összcélnak és vele együtt a 
köz érdekeinek alá van vetve. Az egyes 
társadalmi osztályok és csoportok is kell, 
hogy alávessék saját érdeküket az egész 
társadalom érdekeinek. Hogyha egy ilyen 
csoport önzésétől vezérelve a saját ér
dekeit akarná uralkodóvá tenni, akkor 
a társadalom célja, a közös jólét elérése, 
lehetetlenné válnék. Ekkor bekövetkezik 
az erősebb uralma és a gyengének a 
nyomora. Az erősebbnek ez az önző 
túlsúlya, melyet mi a társadalom örökké 
visszatérő betegségeként szemlélhetünk, 
— annak a világnézetnek tulajdonítható, 
melyet mi materialistának nevezünk és 
mely az emberi élet egyedüli törekvését 
és a társadalom főcélját a földi javak 
birtoklásában és élvezetében látja.

Hogyha az egyes ember vagy egyesek 
csoportjai csupán saját előnyüket nézik, 
ha egész életük erre az egy dologra van 
alapítva, akkor azonnal mellőzésben ré
szesül az igazságossság és a szeretet, 
más emberek joga az újabb javak iránti 
nyereségvágynak esik áldozatul és a 
felebaráti szeretet végleg eltűnik, mert 
nem élhet olyan társadalmi rendben, 
amelyikben nincs igazságosság. Az em
beri szabadság korlátáit az igazságosság 
parancsai szabják meg. Ez szabályozza 
az egyéneknek, osztályoknak és népek
nek egymáshoz való viszonyát.

Az igazságosság a társadalom,az állam, 
valamint az állam törvényeinek az aiapja, 
úgyszintén alapja a gazdasági élet viszo
nyainak és a társadalmi osztályok egy
máshoz való viszonyának.

Az igazságosság mellett szüksége van

riségnek az egészséget. De ehhez szak
szerű betegápolás kell. Ápoljuk az em
berek egészségét, még azért is, meri 
ezzel a lelkét is gyógyítjuk. Azt mondja 
a közmondás: „ép testben ép lélek" 
Lehet, hogy ez nem egészen igaz, de az 
bizonyos, hogy az egészséges ember 
lelki állapota és lelki élete mindig kö
zelebb áll a jóhoz, mint az elkeseredett 
beteg emberé. A lelki gondozás pedig 
keresztény kötelesség, ennek pedig egyik 
előfeltétele az ép test, ezért hát tartsuk 
meg a jövőben is azt a jelszót, hogy 
„jó egészséget!"

még a társadalomnak a szereíetre is, 
hogy a gyengébbek és a szerencsétlenek 
segítségben részesüljenek akkor is, ha 
a puszta igazságosság alapján ez nem 
is határozott kötelességünk.

Ezzel az igazsággal és még inkább a 
szeretet parancsával szembehelyezkedik 
a liberális gazdasági iskola individualiz
musa.

Annyira természetes, hogy a mi nem
zetközi szervezetünk ezt az individualiz
must elveti, hogy nem is tartom érdemes
nek erről tovább tárgyalni. Csupán a 19. 
század történetét kell egy kicsit tanulmá
nyozni, hogy megértsük, mily átokká vált 
ez a tan a világ számára és mily átok 
még a mai napig is.

Még mindig uralkodik a modern kapi
talizmus, mely minden tekintet nélkül a 
dolgozó tömegek széles rétegeinek ér
dekeire azokat egyszerűen feláldozza, 
egyesek nyereségvágyának.

Hisz mindnyájan tudjuk, milyen nagy 
és döntő fontosságú szerepet játszanak 
bizonyos tényezők kapifalisztikus érdekei 
a legfontosabb kérdések megoldásánál, 
amitől ezer és ezer milliók jóléte függ.

Bár a munkásosztály helyzete, évtize
des szakszervezeti munka folytán ma 
már nem is mondható olyannak, amilyen
nek azt lö9!-bcn XIII. Leó pápa ezen 
szavakkal jellemezte „a kevés tulajdo
nos és a túl gazdagok a proletárság 
igen nagy tömegét oly járommal sújtot
ták, mely csaknem a rabszolgasorssal 
egyenlő", bár mondhatni, hogy a sokévi 
fáradság eredményeként jelenleg már a 
munkásság nem egyszerű rabszolgatömeg 
többé, mindazonáltal még mindig nagyon 
kicsiny csoport túlhajtott uralma még 
jelenleg is fennáll.

Ez uralom az, amelyet a mi keresztény 
szakszervezeti mozgalmunk el akar távo
lítani.

Ezen egyének korlátlan szabadságának 
gátat kell vetni.

De mi nem akarunk hamis világnézet
ből kiindulva egy uj észtelenség oltárán 
áldozni. Mi elvetjük a szociáldemo
kráciát és a kommunizmust is.
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A szociáldemokrata elmélel akárcsak 
a liberális, a materializmus alaptervére 
van felépítve.

A szociáldemokrácia a kapitalista tul- 
tengés ellenhatásaként a munkásosztályt 
kívánja a társadalom egyedül uralkodó 
osztályává tenni.

Az összességet egyik részének uralma 
alá vetni — ez ellentétben áll az igazsá
gossággal és a szeretettel.

És az a munkásosztály, mely joggal 
vághatja szemébe a nagytőkének, hogy 
a közjót a kapitalista csoport érdekeinek 
áldozza fel, az a munkásosztály nem 
akarhat egy másik, hasonló alaphíbában 
szenvedő társadalmi rendet.

A keresztény munkásság minden egyes 
ember jogát és szabadságát akarja minél 
tökéletesebben biztosiiva látni.

Biztosítani kell az egyéniség kibon
takozásának a lehetőségét.

A szociáldemokrácia nem ismeri el 
az emberi boldogulásnak ezt az előfel
tételét, mely nélkül az emberiség törté
netében az egyes emberek sohasem 
találhatnák meg saját megnyugvásukat.

Az egyesek szabadságát azonban — 
mint az már az előbb elmondottakból 
kitűnik, — ennek gyakorlásában korlá
tozza a közjóiét és alapjában véve az 
egyes emberek kötelességének teljesí
tésén alapszik Ép úgy az egyes emberek 
jogai is, mely jogok között a magán- 
tulajdonhoz való jog áll előtérben,

Az embernek ez a joga, hogy saját 
munkájának gyümölcsére számot tarthat, 
valamint azon joga, hogy az éietfen- 
tartáshoz szükséges eszközök birtoká
ban lehet — teszik a magántulajdon- 
jogot szükségszerűvé.

Llgy a józan ész, mint a természetjog 
követeli ezt az egyes ember, továbbá a 
család és a társadalmi rend érdekében, 
léven ez az egyetlen eszköz, mellyel az 
ember a földi javakat az emberiség 
szükségleteinek szolgálatába állíthatja.

Ellenben, hogyha ez a jog mindenki 
számára fennáll, tehát mindenkinek joga 
van tulajdont szerezni és azt birtokolni, 
akkor világos, hogy ezen jog nem kor
látlan.

Minden földi jónak az emberiség érde
keit kell szolgálnia. Tehát ezen földi 
javakat csupán a társadalom általános 
érdekeinek korlátái között szabad fel
használni.

A tulajdon alakjai sem minden időre, 
sem minden műveltségre nézve nem 
megváltozhaiatlanok.

Mivel gyakran fordult elő a magán- 
tulajdon törvényes jogának méltánytalan 
kihasználása a tömegek érdekeivel szem
ben és pedig azon csekélyszámu birtoko
sok részéről, kiknek kezében a világ 
összes gazdasága felhalmozódott — a 
társadalomra nézve szükségessé vált, 
hogy úgy a tulajdon megszerzését, mint 
annak birtoklását illetőleg olyan szabá
lyokat állítson fel, melyek mindenkor az 
összeség közös célját tartják szem előtt. 
Amikor a keresztény alapelvek tekintetbe 
veszik a tulajdonjogot, egyúttal jogos 
elismeréssel adóznak a termelő munká
nak is.

A munka nem áru, mely a kereslet és 
kínálat törvényeinek van alávetve s 
melynek árát a munkapiacon a „szabad" 
verseny következtében szabják meg, s 
ilyenformán a termelő eszközök birtokosa 
megvásárolhatja és saját nyereségéhez 
megfelelően kihasználhatja.

Munka által teljesíti az ember a neki 
rendelt kötelességet. .Ugyanakkor összes 
emberi erejét és észbeli tehetségéi az 
összeség szolgálatába állítja, hogy ezál
tal jogot nyerjen saját szükségleteinek 
kielégítésére is.

Jegyezzünk minden hónapban legalább 
egy „Otthon" részvényt, melynek ára 
30 K. — Saját ügyünk érdekében áldoz
zunk 30 K.-áf az „Olihon" részére, mely 
mindenkinek megtakarított tőkét jelent.

A fiirdőkezelésrői.
Dr. Rajnai Béla előadásai után.

A viz hőmérséklete szerint hideg, meleg 
és forró fürdőket különböztetünk meg.
A hideg fürdő hőmérséklete 16—20° C 
(=13—16°R), a hűvös fürdőé 21—25° C 
(= 17- 20° R), a langyos fürdőé 26—30° C 
(=21 —24° R), a melegé 31 —35° C (=25— 
28° R), a forróé 36-40° C (=29—32° RÍ.
A fürdő hőmérsékletét mindig fürdő
hőmérővel mérjük. Ezen hőmérők mos
tanság rendszerint Celsius szerint való 
beosztással készülnek, de helyességükről 
mindig meg kell győződnünk (C= Ce/sius) 
más fürdőhőmérővel való összehasonlítás 
utján. Ha Réaumur szerint való beosztást 
találunk a hőmérőnkön, úgy az orvos uta
sítását, — aki rendszerint Celsius alap
ján adja meg a hőfokot — Réamurre 
át kell számítanunk, midőn tudnunk kell, 
hogy l°C =  </s°R-i jelent. Például, ha az 
orvos utasítása igy szól: a fürdő 35° C 
legyen, úgy ez

35X4
— — =140:5=20° R.

Ha Réaumur-fokok Celsius szerint szá
mítandók, úgy 5ó-del kell szoroznunk. A 
fenli példában tehát

28X5
2<3° R - —— - =  140:4 =  35° C.4

Ha egész tesiet kell fürdetnünk, teljes 
fürdőről beszélünk, melyhez 200—300 li
ternyi vízre van szükségünk. Teljes fürdőn 
kívül van félíürdö, ülő fürdő, lábfürdő 
és kéz fürdő.

Rendszerint tisztálkodás végett alkal
mazunk fürdőket, ezek leggyakrabban 
langyos vagy meleg vízzel készülnek és 
’ü—7a óráig tartanak. Minden betegnek, 
akit a kórházban felveszünk, ha csak a 
betegsége nem tiltja, tisztasági fürdőt 
kell készítenünk; később a betegünket 
hetenkint avagy többször is meg kell 
fürdetnünk, esetleg ennek megfelelően 
meg keli egészen mosdatnunk. A vizet 
tisztasági okokon kívül más célból is 
alkalmazhatjuk, igy a hűvös és hideg für
dőknek frissítő és edző hatásuk van, 
magas lázban szenvedő belegek hő
mérsékletét leszállíthatjuk általuk és élén
kíthetjük, javíthatjuk velük az idegrend- ( 
szer működéséi (igy nagy jelentőséggel ' 
bírnak hasi hagymáznál). Érzékeny bete- j 
geknél tanácsos kezdetben a fürdő hő- | 
mérsékletét kevésbbé hűvösen beállítani 
és ezt lassankint, hideg viz hozzáöntésé- 
vel hütjük le a kívánt hőfokra. Langyos 
és meleg fürdő megnyugtató hatású, 
ezeket különösen ideges egyéneknél, in
gerlékeny elmebetegeknél tartós fürdők 
alakjában nyújtjuk. Meleg és fór- ó fürdőket 
izzasztás előidézésére használunk. Úgy a 
forró, mini a hideg fürdő időtartamát az 
orvos határozza meg és általában 5perc
nél tovább nem tarihaf. Forró fürdő vétele 
után rendszerint a beteget meleg lepe
dőbe takarjuk és forró tea itatásával az 
izzasztó hatást fokozhatjuk. Minthogy I 
meleg alkalmazásánál rendszerint a fej- [ 
ben heves vértorlódási észlelünk, ilyen . 
betegek lelkiismeretes ellenőrzést igé- ' 
nyelnek, homlokukra hideg ruhát helyez
zünk ; hasonk elővigyázati szabályok be
tartása szükséges a fürdőintézetekben és 
kórházakban szokásos forró levegő- és 
gőzfürdőknél is. Ilyen fürdő tartama 
azonban gyakran hosszabb lesz. A forró 
gőz hőmérséklete körülbelül 50° C, a forró 
levegőé körülbelül 60° C. Villamos fény- 
fürdőkkel is megindíthatjuk az izzasztást; 
minden izzasztófürdő utón megfelelő le
hűtésnek kell következnie, minthogy kü
lönben könnyen meghűléses betegségek 
származhatnak ennek elmulasztása esetén.

A fürdés ideje alat' . ülyos betegét az 
ápolónő el nem hagyhatja, minthogy már 
előfordult, hogy az a kádban elájult és 
megfulladt. Célszerű tehát, fia a gyenge 
betegeknek a fürdő verde előtt vagy 
után sziverősitőt (bort, húslevest, bouillont 
tojással) nyújtunk. Ha a beteget szobájá

ban fürdetjük, úgy minden zajos elő
készületet mellőzzünk vagy miként a 
gyógyító-intézetekben történik: az elő
készített fürdőt kerekeken toljuk be. Ha 
betegünk nem túlságosan gyenge, az 
ápolónő támogatásával léphet a fürdőbe; 
egyéb esetben be kell emelnünk őt. 
Előnyös e célra egy erős lepedőt a kád
ban kifeszitenünk és azt megerősítenünk, 
nehogy a beteg íulmélyen besülyedjen. 
E lepedő meghúzásával a beteg a fürdő
ből könnyebben ki is emelhető. Mialatt 
a beteg a kádban ül, vessük meg az 
ágyát, tiszta fehérneműjét melegítsük meg 
előre és tartsuk készen a hasonlóképen 
megmelegiteít fürdőlepedőt, gyenge bete
geknél ezt az ágyra terítsük, fektessük 
beléje a beteget és töröljük szárazra, 
azután adjuk reá friss fehérneműjét, amire 
— ha nyugalmát biztosítottuk — rend
szerint üdítő álomba merül.

A fürdővízbe olykor bizonyos ható
anyagokat vegyíthetünk, pl. kenő-szap
pant (zöld szappant), néhány evőkanál
nyit; fürdősói (3 -6  kgrot felnőtteknek, 
gyermekeknek 1—2 kgrot); mór-földet 
(láp-földet) (50 kgrot); vasal vagy ként 
orvosi utasítás szerint. Maláta és korpa- 
fürdőt úgy készíthetünk, hogy körülbelül 
2 kgrnyi mennyiséget ebből néhány li
ternyi vízben 'h óráig főzzünk kendőn 
megszűrjük és a szüredéket a fürdő vi
zéhez keverjük. Gyógyitó-füvekből (pl. 
fodormenta, székfü [kamilla] stb.) hasonló
képen 1—2 kgr -nyit több liternyi forró 
vízzel leforrázunk és e forrázatot a für
dőhöz adjuk. Ilyen gyógyiió szeres fürdő 
rendszerint ‘Y—1 óráig is eltarthat.

A viz gyógyító hatását fürdőkön kívül 
zuhanyok alakjában (permetezés, zuhany- 
sugár stb.) is felhasználhatjuk az egérz 
test vagy egyes testrészek leöntésével. 
Itt is különböző lehet a viz hőmérséklete. 
Kedveltek az úgynevezett váltakozó zuha
nyok, melyeknél meleg és hideg vizet 
felváltva alkalmazunk. Edző eljárásnál 
hideg ledörzsöléseket és paskolást -  
veregetést -  is végzünk: a beteg egyes 
testrészeit hideg vizes ruhával lemossuk 
és mindjárt utána szárazra dörzsöljük 
vagy pedig hideg nedves lepedőbe bo
rítjuk, lepaskoljuk és gyorsan ismét szá
raz ruhával szárazra dörzsöljük.

összehasonlító tábla.

F. C. R.

[212° 100° 80°
176° 80° 64°ÍNfC 158° 70° 56°

4- 140° 60° 48°
122° 50° 40°u—. 95° 35° 28°

ocO 50° 10° 8°
32° 0° 0°
23° — 5° — 4°
5° — 15“ — 12°
0° —1778° — 14-22°

—4° —20° _16°
-58° —50" —40°

.5 hőmérőnek az angoloknál és ame
rikaiaknál kedvelt Fahrenheit szerinti 
beosztását is ismernünk kell. A Réaumur 
szerinti 4" -nak és a Ce/sius szerinti 
5°-nak Fahrenheit szerint 9° nagysága 
felel meg. Ha tehát ezen arányt alapul 
véve az előbbieknek megtelelő hőfokot 
Fahrenheit szerint kívánjuk kifejezni, 
úgy a fenti arány szerint kiszámított fok 
számához minden esetben még 32-őt kell 
hozzáadni,a +Fahrenheit-fé\e fokokból el
lenben ha azokat C vagy R szerint akarjuk 
kifejezni, előbb 32-őt kell kivonnunk, mint
hogy Fahrenheit beosztásánál a viz fagy
pontjának (vagyis C és R = 0  pontjának) 
megfelelően a 32-ik fokot találjuk.*) 
A — Eahrenheit-féle fokok számításához,

• Fahrenheitnél a 0 pont ugyanis az 1709. évi 
leghidegebb hőmérsékletnek felel meg, ő t. i. ezt 
választotta 0 pontul.
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tehát ez esetben előbb 32-t hozzá
adunk. így pl. Celsius szerinti 5ö°nak 
(50:5=10, tehát 10 X 9 + 32=) 122° F , 
ennek pedig tudvalévőén (10X4=) 
40° R felel meg. Vagy pedig <3°/?-nak 
(8:4 =  2, tehát 2 X 9 =  18 + 32 =) 50 F°., en
nek pedig (2X5 =) 10° C. felel meg. Viszont 
pl./5ő° F-nek : (158—32=126:9=14 X 5=) 
70° C (és 14X4 =  56° 7?) felel meg, vagy 
pl. a mi „fagypontunknak" megfelelő =  
32° F alatt álló+25° F-ne/c (32 -  23 =  
9 :9 = 1 , tehát 1 X 5 = ) -5° C (és 1X4 
= —4°R) felel meg. Utóbbi eseiben te
hát a Fahrenheitnek megfelelő fok szá
mát 32-ből előbb ki kell vonnunk. Végül 
a fentiek szerint pl. -58° F=  (58 + 32 =  
90:9=10, 10 X 5 = )—50° C ez pedig 
(10X4=) —40° R.

K ereszlénvszociaiisla
megmozdulás.

A mintegy tizenöt évi múltra vissza
tekintő keresztényszocialista mozgalom, 
mely minden tűzkeresztségen átesett, 
f. évi november 12-én egy felvonulás 
keretében bontakozott ki a főváros ut
cáin. Akik még kételkedtek abban, hogy 
Magyarországon a keresztényszocialista 
eszméknek jövője van, az meggyőződ
hetett most az ellenkezőjéről.

A Keresztényszocialista Villamos Alkal
mazottak Országos Szövetsége zászló- 
szentelési ünnepélyét tartotta meg. 
Azonban az ünnepély nemcsak a villamos 
alkalmazottak ünnepélye volt, hanem 
az egész magyarországi keresztény- 
szocialista munkásságé. Reggel fél 8 
órakor kezdett gyülekezni a keresztény- 
szocialista munkásság a Vigadó-tér, 
Vigadó-utca, Petőfi-tér és Ferenc József 
rakparton, ahonnan zárt sorokban indult 
meg 8 órakor a Szent-lslván Bazilikába. 
Mire a menet a templomba érkezett, 
már Auguszta főhercegnő, ki a zászló- 
anyai tisztséget vállalta és József Ferenc 
királyi herceg is megérkeztek. A misét 
dr. Rótt Nándor püspök, a szent beszédet 
Csik József kereszényszocialista nemzet
gyűlési képviselő mondotta. A szent be
széd után a püspök beszentelte a zászlót, 
majd szögei vert be. Ezután Auguszta 
főhercegnő és más hivatalos személyek 
is vertek be szöget az újonnan fölszentelt 
zászlóba. Ezután a menet az előre meg
határozott sorrendben megindult a Deák 
téri evangélikus templomba, hol dr Raffay 
Sándor püspök magas szárnyalásu be
széde után áldotta meg a zászlót. A 
menet innen a Kálvin-téri református 
templomba vonult, hol dr. Ravasz László 
püspök lelket megkapó beszéde után 
áldotta meg az uj zászlót. Majd innen 
a menet a fővárosi Vigadóba vonult, ahol 
a zsúfolásig megtöltött hatalmas teremben 
a díszközgyűlés után verték be a külön
böző hivatalok és szervezetek szögeit.

Megemlítésre méltó, hogy a felvonulá
son a villamos alkalmazottak és a tatai 
bányászok zenekara játszott. A menci 
díszét emelte a villamos alkalmazottak, 
hajósok, postások és bányászok ősrégi 
egyenruhája és az a több mint tizenöt 
zászló, mely az idők minden viharát 
rendületlenül kiállotta. Külön kell meg
emlékeznünk a tányérsapkás egyetemi 
ifjúságról, kik a felvonuláson impozáns 
nagy számmal vettek részt.

Nékünk egészségügyi alkalmazottak
nak, kik a kommün után szintén csatla
koztunk a keresztényszocialista igazságot 
és méltányosságot hirdető nemzeti szinü 
zászló alá, csak örömünkre és meg
erősödésünkre szolgálhat e megmozdu
lása a keresztény magyar munkásságnak.

A szövetség  választm ányi ülésé. 
A szövetség f. évi december 14-én

(csütörtökön) este 7 órakor fontos 
választm ányi ülést

fart, melyre ezúton kérjük a választmányi 
tagok pontos megjelenését. Az elnökség.

A m unkás-betegsegélyezés és 
a  baleseti biztosítás újabb

szabályozása.
A m. kir. népjóléti miniszter javaslatára 

a kormány 8888- 1922. M. E. számú ren
deletében a betegségi és baleseti bizto
sítást újból szabályozta. A rendelet az 
eddigi 48 ezer koronás biztosítási bér- 
határt 240.000 koronára emelte fel. 
Eszerint biztosítási kötelezettség alá 
esnek mindazok, a tisztviselők, műveze
tők, kereskedelmi alkalmazottak stb., 
akiknek évi 240.000 K, illetve napi 800 K 
fizetésük van. A munkásokra vonatkozóan 
már egy 1917. évi kormányrendelet el
törölte a bérhatárt, ezeket tehát bérükre 
való tekintet nélkül betegség esetére 
biztosítani kell. Külön foglalkozik a ren
delet az önkéntes biztosítással s kimondja, 
hogy nem lehet önkéntesen biztosított, 
sem továbbfizető tagja a munkásbiztositó 
és betegsegélyző pénztárnak az az al
kalmazott, akinek keresete évi 360 000, 
illetve napi 1200 koronát meghalad. Van 
a rendeletnek egy érdekes újítása is. A 
biztosított nötagoknak járó szoptatási 
segély fejében pénz helyett naponként 
másfél liter tejel, az igényjogosult férfi 
tagok női családtagjainak hasonló eset
ben pedig naponként egy liter tejet 
természetben fog kiszolgáltatni a pénztár. 
Amennyiben ezt nem volna módiában 
tenni, az első esetben napi 100, a má
sodikban napi 75 korona készpéwzsegélyt 
fizet. A biztosított féllel egy háztartásban 
élő igényjogosult női családtag terhes
ségi és gyermekágyi segélyének legna
gyobb napi összege 300 korona, A 
balesetekből kifolyólag a kártalanítási 
eljárásnál a biztosítottak jövedelmét 72.000 
koronáig veszik figyelembe 1923. évi 

j január hó 1-től kezdve. Az 1923. évi 
január hó 1 előtt történt balesetekre ez
az intézkedés nem vonatkozik.

A népjóléti miniszter 83000—1922. 
számú rendelele az eddigi tizenhárom 
napibérosztályt nyolcra redukálta. Az 
első osztályba azok tartoznak, akik napi 
100 K-ig, a 11-ikba, akik 100—200 K-ig, 
a Ill-ikba akik 2—300 K-ig, a lV-ikbe akik 
3—400 K-ig, az V-ikbe akik 4—500 K-ig, 
a Vl-ikba akik 5—600 K-ig, a VII-ikbe 
akik 6—700 K-ig. a Vlll-ikba akik 700 
koronán felüli keresettel bírnak. A beteg
ségi biztosítási járulék osztályok szerint 
napi 7, 11, 18, 25, 32, 39, 46 és 53
korona. A háztartási alkalmazottak beteg
ségi láruléka olyan helyeken, ahol egynél 
több alkalmazva nincs, a fizetés 6 szá
zaléka.

A rendelet külön szabályozza, illetve 
felemeli a különböző segélyeket. A biz
tosított nőnek járó terhességi és gyermek
ágyi segély az első napibél osztályban 
100, a másodikban 150, a harmadikban 
250, a negyedikben 350, az ötödikben 
450, a hatodikban 550, a hetedikben 650, 
a nyolcadikban 750 korona A temetke
zési segély napibérosztályok szerint 
3000 K. 4500 K. 7500 K. 10.500 K. 
13.500 K. 16.500 K. 19 500 K. a leg
magasabb 22.500 korona.

A férfi biztosított tagok táppénze a 
a keresetképtelenség első négy hetében 
az első osztályban napi 60 K, ami osz
tályok szerint emelkedik 90, 150, 210, 
270, 330, 390, a nyolcadikban pedig 
450 korona. A keresetképtelenség első 
négy hetén túl az első osztályban 75 K, 
tovább 110, 188, 263, 338, 413. 488, a nyol
cadikban pedig 563 K naponta. A bánya- 
társpénztárak által nyújtandó mérsékelt 
táppénz naponkénti legkisebb összege 
a keresetképtelenség első két hetében 
20 K.-tól 150 K-ig, a keresetképteienség 
harmadik és negyedik hetében 30—225 
K-ig, azontúl 40-től napi 300 koronáig 
terjed. A rendelet 1922 december hó 4-én 
lép életbe.

E cikkünkkel kapcsolatosan meg kell 
hogy emlékezzünk azon ankétről, mely 
a Kerületi Munkásbiztositó Pénztárban 
f. évi november 22-én tartatott meg. Az

ankét tárgyát az képezte, hogy a fürdő- 
alkalmazottak mely napibérosztályba tar
tozzanak. Jelen volt a fürdőérdekelt
ségek küldötte és szövetségünk részéről 
Szieben József főtitkár a fürdős szak
osztályunk részéről Nagy Pál a szakosz
tály elnöke. A fürdőérdekeltségek kül
döttei valamint a mi hozzászólásaink 
alapján határozatképen kimondatott, 
hogy a fürdősök és fürdősnők a IV-ik 
és a segédmunkások és munkásnők a 
Il-ik napibérosztályba osztatnak be. Ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy a több 
keresettel rendelkező alkalmazottak ma
gasabb napibérosztályba legyenek so
rozhatok.

Búcsúzunk.
Lapunk hasábjain meg kell emlékeznünk 

Deák Mária titkárnőnkről, ki e tisztséget 
már 8-adik éve töltötte be, úgy a Magyar
országi Befegápolók Orsz. Egyesülete, 
valamint a kommün bukása után fuzio
nált szövetségünkben. A midőn a sok 
vihart átélt egyesületbe bevonult és ott 
a titkári állást elfoglalta, vele együtt egy 
megtisztult szellem is beköltözött hozzánk. 
Erős akaratra, kitartásra és sok lemon
dásra volt szüksége, hogy az elődeinek 
munkája által alapjaiban megingatott 
egyesület és a tagok lelkében gyökeret 
vert bizalmatlanságot eloszlassa és azt 
erős oszlopokkal alátámassza. Csakis az 
ő puritán és keresztény erkölcsi élet- 
felfogására, melyben él, vezethetjük 
vissza, hogy e munkát, melyet vállalt, 
mindannyiunk megelégedésére el is 
tudta végezni.

Szövetségünk régi tagjai még élénken 
fognak visszaemlékezni a kommün ki
törésének napjaira és azon önfeláldo
zásra. melyet kifejtett életveszélye/.tetése 
mellett, a midőn az egyesületet a 
V.A O Sz -be kényszeritették. Emlékeznek 
arra is, a midőn őt is kényszeritették 
életveszélyes fenyegetésekkel, hogy ott 
állási elfoglaljon. Ezen állás elfoglalá
sával nagy szolgálatot tett a közegész
ségügynek, mert csak az ő erélyes fel
lépésének volt az eredménye, hogy úgy 
a fővárosi, valamint egyéb kórházakban 
az elűzött rendi ápolónők helyett a meg
üresedett állásokat csaknem mind a 
megbízható és a hivatásukat lelkiismere
tesen elvégző egyesületi tagjainkkal töl
tette be, kikre hosszú évek tapasztalatá
val hatni tudott még a kommün alatt is.

Amidőn december 1-ével egészség
ügyi okok kényszerítik állásának elha
gyására, bár szomorú szívvel válunk meg 
munkásságától, azonban szivünk minden 
érzésével fogunk reá és érdemeire min
denkor gondolni és azon érzéssel válunk 
meg tőle, hogy egykor még viszont 
fogjuk őt látni azon helyen, amelyet el
hagyott. Távozása alkalmával nem jutal
mazhatjuk meg jobban és szebben, 
mintha ígérjük, hogy személyét elévül- 
hetetlenüi megőrizzük a szivünkben.

Fizeíésrendezés.
A fő’ árosi közkórházak alkalmazottai

nak fizetése, mint ismeretes az állami 
klinikák és egyéb pl. katonai kórhá
zak alkalmazottainak fizetésénél jóval 
alacsonyabb. Bár ez évben több Ízben 
sikerült a fővárosnál a kórházi alkalma
zottak fizetését feliavitani, e javításokkal 
még sem sikerüli azt arányba hozni a 
fentnevezett intézetek fizetésével.

Szövetségünk vezetőségének minden 
törekvése, hogy a közkórházi alkalma
zottak fizetését a fentiekével arányba 
hozhassa, legnagyobbrészt azon múlott, 
hogy a főváros kozkói házainak mérlege 
állandó deficittel zárult és az állam ré
széről nem kapták meg a kellő támo
gatást. Sajnos e szomorú állapotot, 
mely a fővárost a legmesszebbmenő 
takarékosságra kényszeritette a kórházi
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alkalmazottak érezték meg leginkább, 
a mit az utóbbiak 600—900 koronás fize
tésük bizonyít a legfényesebben.

A mai viszonyok mellett, a midőn a 
ruha, cipő és egyéb közszükségleti 
cikknek az árai az 5—10.000 koronákat 
érték el, az alkalmazottak mai fizetését 
méltán lehet a legcsekélyebbnek nevezni, 
mert abból havonta még egy pár jobb 
minőségű harisnyát sem lehet venni. 
Hogy az ilyen csekély fizetéssel járó 
állások után nem nagyon törtetnek a 
jobb munkaerők, ezt külön nem is kell 
mondanunk.

Szövetségünk elnöke dr. Krizs Árpád 
és Szieben József főtitkár f. évi novem
ber 4-én megkereste a városházán 
Édes Endre tanácsnokot, ki a közegész
ségügyi ügyosztály vezetője és kérte, 
hogy a közkórházak alkalmazottainak, a 
drágaságra való tekintettel, egy 50%-os 
fizetésjavitást utaljon ki sürgősen a fő
város. Szövetségünk kérelmére Édes 
tanácsnok kijelentette, hogy a negyedévi 
mérlegben az alkalmazottak fizetése 
rendezésére is beállítottak egy összeget 
és a maga részéről a szövetségünk ré
széről kért 50’/o-os fizetésrendezést mél
tányosnak tartja és reméli, hogy ennek 
teljesítése nem ütközik nehézségekbe. 
Szieben József főtitkár a Szent István- 
kórház fertőző sebészeti alkalmazottai
nak járványpótlékát és a Régi János 
kórház ápolónőinek kérelmét, mely az 
osztályosi fizetéseket foglalta magában, 
terjesztette a tanácsnok elé; egyúttal 
kérte, hogy a tanácsnok hasson oda, 
hogy az alkalmazottak a részükre előirt 
súlyban kaphassák meg a tízóraijukat, 
mert azt rendszerint kisebb adagokban 
osztják ki. E kérelmekre nézve is ígére
tet kaptunk, hogy amennyiben a pana
szok méltányosak, oda fog hatni, hogy 
azok elintézést nyerjenek.

Szövetségünk részéről megnyugvással 
vettük tudomásul Édes tanácsnok vála
szát és reméljük, mire e sorokat szövet
ségünk tagjai olvassák, már a fizetés- 
rendezés is elintézést nyert.

Kedves testvéreim!
Immár 7 esztendeje annak, hogy a 

Magyarországi Betegápolók Országos 
Egyesületének virágzó helyiségébe tet
tem a lábam mint az egyesület titkára. 
Megszenvedtük a háborút, a forradalmat 
és a kommünt. 1919 január 31-én, mikor 
a városi Alkalmazottak Szövetsége tag
jaival betört szépen berendezett egyesü
leti helyiségünkbe, mikor mindent széjjel 
romboltak, tönkre tettek, akkor a mi 
megsebzett telefonunk mellett forrt a 
szivünk egybe avval a jelszóval, hogy 
bármi történjék is: a mi 21 év óta fennálló 
egyesületünket, otthonunkat nem adjuk 
át senkinek, hanem ha kell a halálig 
kitartunk. Mikor én betegségem miatt 
kénytelen vagyok önöktől búcsút venni, 
nem avval a szándékkal teszem ezt, hogy 
egészen és örökre távozzam, csak a 
mindennapi irodai munkából vonom ki 
magam, de ha kell itt vagyok itt leszek 
szívvel lélekkel.

Most önökön a sor kedves testvéreim, 
hogy megmutassák hogy szerettek en
gem? és elsősorban az egyesületet, mely 
nagyon soknak kenyeret adott. Akkor 
mikor én távozom, önöknek még jobban 
össze kell tartaniok mint eddig Ne 
könnyet hullassanak értem, hanem a 
szeretet azon szavait, hogy hívek mara
dunk és kitartók kis otthonunkhoz, 
egyesületünkhöz. Ez jól fog esni az én 
fájó szivemnek és evvel a tudattal 
hamarabb fogok meggyógyulni. Kérem 
önöket, tiszteljék meg bizalmukkal szö
vetségünk szeretett elnökét dr. Krizs urat, 
aki nemcsak jó szivénél, hanem hivatá
sánál fogva is megértője és támogatója, 
minden bajukban megértő atyjuk önök
nek. Tiszteletüket és ragaszkodásukat a 
betegápolók nagyrabecsült elnökétől 
dr. Rajnai úrtól sem vonhatják meg, aki

immár 14 éve a betegápolók országos 
egyesületének elnöke, jóban rosszban 
mellettünk állt, sok vihart ért velünk együtt; 
támogassák erkölcsileg, hogy idegen ele
mek szét ne dúlhassák az ő fáradságos, 
éveken át kifejtett munkája eredményéi 1

De a legnagyobb támogatást, vagyis 
a legközvetlenebbet Szieben József fő
titkárnak kell adni, akit én három évi 
munkája után tanultam meg becsülni, 
mert én, aki vele dolgoztam ismerem 
becsületességét, szorgalmát. Álljanak mel
léje, támogassák, tiszteljék meg bizal
mukkal és nem fognak csalódni benne.

Én ezúton köszönöm meg ragaszkodá
sukat, szeretetüket hozzám, nem búcsú
zom, hisz találkozunk minden hónapban. 
December 16-án este, aki teheti jöjjön el 
az egyesületbe, hogy az asztaltársaság 
által rendezendő családi estély alkalmá
val mindenkivel kezet szoríthassak és 
elmondjam búcsúszavaimat, hogy egyesü
lésben, kitartásban az erő.

HÍREK.
T. tagjaink figyelmébe. Kérjük f. tag

jainkat, kik egyesületi ügyben levél utján 
keresnek meg bennünket, levelüket csakis 
a titkárságnak címezzék, mi által a leve
lezésben nem történhetik fennakadás. 
A névre szóló levelezés már a múltban 
is sok esetben okozott késedelmet, Mint 
ezzel lapunk más helyén bővebben is fog
lalkoztunk, itt ismételten megemlékezünk 
arról, hogy f. évi december 1-én Deák 
Mária titkárnőnk egészségi okokból állá
sától megválik. Az ő nevére címzett 
leveleket, ha esetleg egyesületi ügyeket 
fog is tartalmazni, nem áll módunkban 
tudomásul venni. Kérjük t. tagjainkat, 
szíveskedjenek utasításunkhoz alkalmaz
kodni.

Az „Otthon" asztaltársaság évzárója. 
A kommün bukása után ez évben indult 
meg az első befizetése az asztaltársa
ságnak. Szövetségünk takarékosabb tag
jai felszólításunkra felvételre jelentkeztek 
és bár a filléreket nehezen tudták nélkü
lözni, minden héten szorgalmasan fizették 
be a részleteket, amelyre vállalkoztak. 
Most, hogy az év végére érkezünk, az 
asztaltársaság feloszlik. A kiosztás f. évi 
december 16-án szombaton este 7 óra
kor lesz a szövetségünk helyiségében. 
Ez alkalommal egy kis házi estélyt rendez 
a szövetség. Aki e családias ünnepélyen 
részt óhajt venni, annak az élelemről 
önmagának kell gondoskodnia, vagyis azt 
magával kell hoznia. Teáról a szövetség 
gondoskodik. Itt említjük meg, hogy a 
jövő évben ismét megalakul az asztal
társaság és a részt venni óhajtók már 
az estélyen is jelentkezhetnek.

A szövetség választmányi üiése. 
Szövetségünk f. évi november 16-án tar
totta meg rendes havi választmányi ülé
sét, dr. Krizs Árpád elnöklete mellett. 
Elnök üdvözölve a nagy számban meg
jelent választmányi tagokat, megnyitójá
ban jelentést tesz, hogy a fővárosi köz- 
kórházak alkalmazottainak fizetésrende
zése ügyében Szieben József szöv. fő
titkárral egyetemben lépéseket tett a 
városházán Édes tanácsnoknál. A drá
gaságra való tekintettel 50%-os fizetés
rendezést kértünk, mit a tanácsnok mél
tányosnak talált és ígéretet tett, hogy 
azt annál is inkább reméli sürgősen el
intézni, mert a költségvetésbe az alkal
mazottak fizetésrendezése is fel lett véve. 
A választmány a jelentést tudomásul 
vette, ami után Szele József főpénziáros 
két hónapi pénztári jelentése és Vátfi 
Ferenc jegyzőkönyv felolvasása követ
kezett, amit a választmány tudomásul 
vett. Elnök a pénztári jelentéssel kapcso
latban a pénztáros személyére vonatko
zóan jelenti, hogy levélben kereste meg 
a szabadság ideje alatt, azonban a lévél 
nem kézbesittetett. Személyes tárgyalás 
eredménye alapján jeleniheti, hogy Szele 
József a lemondását egyelőre a köz
gyűlésig visszavonta, mit a választmány

örömmel vett tudomásul. Szieben József 
főtitkár jelentést tesz a villamos alkal
mazottak zászlószentelési ünnepélyéről 
és a munkásifjak szövetségének átiratá
ról. A választmány a jelentéseket tudo
másul vette és olykép határozott, hogy 
a munkásifjak lapjára előfizet és tagjait 
is felszólítja a munkásifjak mozgalmának 
támogatására. Foglalkozott a választ
mány a szaklap ügyével' is, melyről 
Szieben József főtitkár kimerítően szá
molt be. A választmánya jelentést meg
nyugvással vette tudomásul és a szak
lap ügyének további intézésével a fő
titkárt bízta meg. Ezután Deák Mária 
titkárnő távozásával megüresedő állás 
betöltése került tárgyalásra. Az állás be
töltésére vonatkozóan, sokaknak hozzá
szólása és hosszú vita után az elnök 
szavazásra bocsájtoita az állás betölté
sét, melynek alapján a többség Kovács 
Teréz tisztviselőnőnek ideiglenes alkal
mazása mellett döntött. Dr. Krizs „rpád 
meleg szavakban méltatta a titkárnő ér
demeit és hosszú évek becsületes mun
kásságáért úgy a szövetség valamint 
összes tagjai nevében hálás köszönetét 
mond és annak a reményének ad kife
jezést, hogy távozása nem lesz végleges. 
Madari Sándor indítványozza, hogy a 
titkárnőt távozása alkalmával, érdemei 
jutalmazásául tüntesse ki azzal, hogy a 
szövetség örökös titkárnőjéül válassza 
meg. Az indítványt a választmány egy
hangú lelkesedéssel tette magáévá. Gila 
F. választmányi tag a takarítónő csekély 
díjazása ügyében szólalt fel, indítványozza 
annak felemelését, amihez a válaszmány 
egyhangúlag járult hozzá. Több tárgy 
nem volt, mire elnök az ülést bezárta.

Fürdősök választmányi ülése. A für- 
dős szakosztály t. évi november 22-én 
tartotta rendes havi választmányi ülését 
Nagy Pál ü. v. elnök vezetésével. Az 
elnök üdvözlete után Kocsis Károly fel
olvasta a múlt ülés jegyzőkönyvét, Voll- 
mann Ferenc pénztáros beszámolt a 
pénztári állományról. Mindkét jelentést 
a választmány a jegyzőkönyv egyes 
pontjainak módosításával tudomásul vette. 
Ezután elnök jelentést tesz a szakosz
tály választmányának, hogy a szövetség 
titkárnői állása megüresedett és a szö
vetség választmánya a titkárnő állását 
egy tisztviselőnővel töltötte be. A maga 
részéről olyan álláspontot foglal el, hogy 
a hozzájárulását az uj tisztviselőnőnek 
az alkalmazására vonatkozólag a fürdős 
szakosztály választmányának álláspont
jától teszi függővé. A választmányi tagok 
hozzászólása után, Szieben\ lózsef szöv. 
főtitkár felvilágosító szavai után oly 
módon vették tudomásul a bejelentést, 
hogy egyelőre, amig alkalom nem nyílik 
hogy a fürdősök saját körükből egy tiszt
viselőt állíthatnak be, megnyugod
nak a szövetség választásában. Elnök 
ezután bejelenti, hogy a kerületi pénz
tárban f. évi november 22-én az újabban 
szabályozott napíbérosztályozás tárgyá
ban ankét volt, melyen ö a fürdős szak
osztály, Szieben József szöv. főtitkár a 
szövetség részéről vett részt. Majd 
ismertette az ülés lefolyásának eredmé
nyét, melyet lapunk más helyén ismerte
tünk. A választmány tudomásul vette. 
Az adminisztráció rendes elvégzéséhez 
szükséges irodai könyvek beszerzéséhez 
kért hozzájárulást. A könyvek beszer
zéséhez a választmány hozzájárult Egyes 
indítványok letárgyalása után az ülés 
véget ért.

Halálozás. Korálh Sándor 48 éves ápoló, ki az 
Uj Szent-János kórház megfigyelő osztályán 12 éve 
szolgálta a fővárost és szövetségünknek több éve 
volt hűséges tagja, hosszabb betegeskedés után el
hunyt. Temetése f évi október 28-án d. u. 4 órakor 
volt az Uj Szent-János kórház halottas házából. — 
Bleha György fürdős testvérünket, aki a fürdős 
szakosztályunk fagia, felesége elhunytával mély 
gyász éiie. Bleha György né éleiének 66-ik 
évében hunyt el. Temetése f. évi október lö-án d u. 
volt. A szakosztály képviseletében Fazekas Mihály 
alelnök volt jelen.
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