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Pincébe íakoífaffák az ápoló személyzetei.
(Sz. J.) Mull havi lapunk vezércikkében meg

írtam, hogy a főváros közegészségügyi tanácsa 
tárgyalásokat folytatott az evangélikus diakonisza 
és a katolikus rendházzal az irányban, hogy 
ápolói személyzetet kaphasson a főváros köz
kórházai részére. E  tárgyalások befejezést nyertek. 
Bár még ezelőtt másfél hónappal az ügyosztályon 
az a kijelentés hangzott el, hogy szó sem lehet 
nagyobb számú rendi ápolónőnek alkalmazásáról, 
ez azonban a valóságnak nem felelt meg, mert 
értesülésünk szerint az a lázas és semmi áldozatot 
nem kímélő munka, mely a Szent István köz- 
kórházban folyik ezen irányban, mindennél be
szédesebb bizonyíték. Nem kevesebb mint ötven 
rendi ápolónő részére r e n d e z n e k  be la ká s t, 
minden igényeknek és ízlésnek megfelelően. És 
mi történt ugyanezen időben ugyanannyi világi 
ápolónővel, akik e helyiségekben laktak és akik 
hosszú évek óta állanak a kórház szolgálatában ?

Egyelőre nem történt egyéb, minthogy az 
illetők egy része egy pince helyiségben helyez
tetett el, amely pince helyiség annak előtte a 
kórház lugkö, lysol és szennyesruha raktára volt 
és amely dohos és nedves. Röviden kifejezve a 
legegészségtelenebb és igy közegészségügyi, emberi 
és szociális szempontból alapos kifogás alá esnek. 
Az emberi méltányosság és igazság szempontjá
ból — mely mindenkor fáj annak akire rá
olvassák — meg kell emlékeznünk arról a ki
hallgatásról, melyet állítólag egy névtelen levél 
alapján, melyben kifogásolták a lakást, a kórház 
igazgatója személyesen vezetett le. Hogyan folyt 
le a kihallgatás? A pincében lakó ápolónők az 
igazgató elé hivattak, aki hivatkozva a névtelen 
levélre, megkérdezte, kinek van kifogása a lakás 
ellen, amely pince lakás ugyan, de az igazgató 
álláspontja szerint csak „alagsor" és nem pince, 
(mert hiszen „csak" húsz-harminc lépcsőn kell a 
föld alá ereszkedni. [Szerk.J) A kenyerüket féltő 
alkalmazottak, ha nem is határozottan, mégis 
megtették észrevételüket, amire az igazgató ki
jelentette, hogy „majd gondoskodik más lakás
ról", sőt azt sem mulasztotta el megjegyezni, 
hogy „akinek ez nem tetszik, az keressen más 
kórházat".

Mélyen tisztelt igazgató ur, engem is a ke
resztény szociális igazság mértékével, de másként

neveltek mérni. J  keresztényszocialista igazság 
azt parancsolja, hogy a gyengét, az elnyomottat 
pártfogolni és támogatni kell és ott ahol szükség 
van reá, segítő kezet kell nyújtani és az elnyo
mottat felemelni. A kórház ápolónői — ha akadt 
is egy-kettő, aki kifogás alá esett — mégis csak 
megérdemlik, hogy emberhez méltóbb bánás
módban részesüljenek, mint amilyenben ez idő 
szerint részesítik őket.

Am i a rendiek betegápolási munkáját illeti, 
nem volnánk következetesek, ha azt nem kellő 
megértéssel bírálnánk meg és nem ugyan olyan 
emberi lényeknek ismernénk el őket, mint akár 
a „horribiie dictu" világi ápolónőinket. És mert 
ők is emberi lények és mert mindannyian emberi 
gyarlósággal jö ttünk a világra, úgy érezzük, hogy 
ők sem lesznek hiba nélkül. Ez a múltban is 
beigazolást nyert és hisszük, hogy a jövőben is 
lesz alkalmunk b izo n y sá g g a l s z o lg á ln i  ilyen 
esetekről is.

Azonban elvárnánk azt, hogy ami a beteg 
ápolása körül hiba volt a világi ápolónőnél, az 
ugyan olyan hibának tudassék be a rendi ápoló
nőnél is és u g y a n ú g y  vétessék jegyzőkönyvbe 
egyiknél, mint a másiknál. És ha hiba az ha 
egy világi ápolónő egy beöntéssel a beteg beleit 
elégeti, ami még ez ideig világi ápolónőnél tu
domásunk szerint megnem történt, hiba ez még 
pedig nagy és végzetes a rendieknél is és éppen 
úgy jegyzőkönyvbe veendő és el nem titkolható.

A betegápolás egyforma munkateljesítményt 
követel meg mindazoktól, akik ezen önfeláldozó 
pályára léptek, legyenek azok akár világi ruhába, 
akár rendi ruhába öltöztetve. Már pedig, ha a 
munka egyforma lelkiismeretes szolgálatot kö
vetel meg, úgy a teljesítőit is emberi és szociális 
szempontból egyenlő bánásmódban és elbírálás
ban is kell részesíteni. Pedig hát sajna’ azt lát
juk, hogy itt tér el az igazság a maga egyenes 
útjáról. Mert amíg az egyik résznek már a lakás
nál is minden kényelmet biztosítanak, a másik 
résznek az egészségtelen nedves, dohos levegőjű 
pincét jelölik ki lakóhelyül.

A betegápolónő, legyen az világi vagy rendi, 
ha szolgálati ideje letelt egyaránt megérdemli, 
hogy egészséges, szellős, féregmentes és bacillu- 
soktól mentes nyugalmas pihenő helyet élvez
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hessen. Ez a legkevesebb, amit az ápolónő, aki 
naponkint 10— 12 óráig, sőt leg több  esetben  
hosszabb ideig van a betegemberiség szolgálatá
ban, a maga részére m e g k ö v e te lh e t. Bármint 
alakuljon is ki a helyzet a jövőben, ha igazság
talanság fog történni, azt nem fogjuk elhallgatni, 
mert a nyilvánosságra kívánkozik és szociális 
orvoslásért k iá lt!

Az egészségügyi alkalmazottak mérhetetlen 
bajával és panaszával, csaknem pártfogó nélkül 
állunk. Kevesen vannak akik bennünket meg
értenek, akik nekünk ma igazat adnak. Magunk 
is még sok felé vagyunk széttagolva. Azonban az 
idő jó  orvos, mely sok sebből vérző fájdalm unkra 
meghozza majd a gyógyító irt is. Lassankint az 
orvosi, sőt a tanári karban is akadnak mind 
többen, akik megértenek bennünket és méltá
nyolni tudnak — mint ahogyan már is vannak 
— akik majd idővel nyilvánosan is mellénk 
állanak és pártfogóink lesznek.

Mi nem adjuk fel a reményt, bízunk abban 
hogy az igazság, mely bizony ma is mi mellet
tünk van, egykor nem is olyan sokára minket 
fog igazolni, mint ahogy már s o k  e s e tb e n  
igazolt.

Büszke öntudattal felemelt fejjel állunk ki 
a versenyre és be fogjuk bizonyítani, hogy a 
lebecsült és annyi sárral megdobált ápolónői 
kar méltó az ő hivatására. Kartársak és kartárs
nők ez az öntudat töltse el telketeket és tartsatok 
ki rendületlenül az igazságunk mellett.

X lladur nevében. . .
A vitézi szék f. évi junius 20-án vasárnap 

mintegy kétezer harcost, akik a világháború idején 
hősiességükkel tüntették ki magukat, vitézzé ava
tott. A felavatottak között szövetségünk részéről 
ez ünnepélyes alkalomból első sorban üdvözöl
nünk kell dr. Benárd Ágost v. népj. min. urat, ki 
jelenleg a szövetségünk elnöke és akit mint ilyent, 
azonban mint olyant is, a ki a keresztény dolgozó 
munkásság és ma különösen az egészségügyi al
kalmazottak lelkes szószólója.

A szövetségünk másik kifünfefetje Baracsi 
Mihály fürdős testvérünk, aki éveken keresztül 
úgy a fürdős szakosztályunk, mint a szövetségünk 
vezető tagjai sorában foglalt helyet és hű munkás
ságával a szervezetünk kiépítésében tevékenykedett. 
E munkájának végzésében jelenleg súlyos lábbaja 
akadályozza.

Az ünnepély amelyet Horthy Miklós kor
mányzó Ur Ő főm éltósága megjelenése emelt 
nagygyá, minden magyar ember lelkében, aki azon 
részt vett uj reményt és tüzet gyújtott. Az ünnepi 
szertartások és beszédek után az avatásra került 
a sor, amelyet Őfőméltósága végzett. Sorra jártak 
színe elé az avatandók, kiket Őfőméltósága kardja 
érintésével e szavak kísérete mellett; — „a Hadúr 
nevében vitézzé avatlak" — ütötte vitézzé.

E testvéreinkkel, akiket e napon vitézzé avat
tak, együtt örvendezünk és kívánjuk, hogy e ki
tüntetést Isten kegyelméből sok számos éveken át 
egészséggel viselhessék.

A lázas munka cllanijhulí.
„Idény előtt" cimü cikkünkben egy táblázatos 

kimutatást közöltünk azon fürdő helyekről, melyeket 
még a világháború előtt, 1910-ben, amikor még 
Nagy-Magyarországof valhattuk a magunkénak és 
amelyről ma sem mondunk le, a tulajdonunknak 
mondhatunk. E fürdő helyeken — melyekből ha
zánk megcsonkításával mintegy negyven fürdőt 
raboltak el tőlünk — több száz fürdős és fürdősnő 
nyert elhelyezést, biztos kenyérkeresetet.

Amidőn ezt megállapítjuk, hogy fürdőinknek 
ily nagy tömegét rabolták el tőlünk, érthetetlennek 
és lelkiismeretlenségnek tartjuk, hogy a köze! 
elmúlt években korlátlanul képeztek és neveznek 
ki ma is fürdősökef és fürdősnőket. Sokszor tettük 
ezt szóvá és tesszük ezt mindaddig amig az illeté
kes hatóságok be fogják látni, hogy a fiirdősök és 
fiirdősnők ily nagy mérvű gyártása nem válik a 
közegészségügy javára. A szabad fürdős gyártás 
az utóbbi időben nem egyszer éreztette hatását az 
illetékes tényezők körében is, ami viszhangra lelt 
az összes napilapok hasábjain.

Magában a minisztériumban is lázas munka 
folyt, hogy a jövőben ily esetek meg ne ismétlőd
hessenek. A fürdős szakmát képesítéshez kívánják 
az utóbbi időben már a minisztérium részéről is 
kötni és e célból nem egy ankét folyt már le, 
amelyeken a reform keretét részben össze is 
állították. Azonban egy kis idő óta a lázas sietség 
elült. Talán a fulerőlteteft munka az idegekre szállt 
és most egy kis üdülés vált szükségessé. Bármint 
van is a dolog a tény az, hogy a munka meg
akadt, érthetetlen okokból és nem jut előbbre. A 
fürdősök képesítésének ügye, közegészségügyi 
érdek, mely előtt minden egyéb anyagi érdeknek 
háttérbe kell szorulnia.

Meg kell szüntetni a mai formájában fenn
álló fürdős képzést, mert az semmi körülmények 
között sem válhat hasznára a közegészségügyünk
nek. Korunk haladásával a közegészségügyi érde
kében egészséges alapra kell a fürdős-képzést át
szervezni, amely alapon a legfőbb szempont ne az 
anyagi érdeket tükrözze vissza, hanem azt, hogy 
a pályára lépő minden tekintetben a közegészség- 
ügynek megfelelő elsőrendű kiképzést nyerjen úgy 
elméleti, mint gyakorlati téren. Ha pedig a kiké- 
peztetés sikerrel járt, a kiképzett egyén rendes 
okmánynyal látassék el, nem pedig egy fél, sok 
esetben egy negyed ives papír szelettel, melyen 
semmit mondó két-három sorban ismerik el, hogy 
az illető fürdős és ezt az iparágat végezheti. Ha 
azt kívánjuk, hogy hazánkban is — mint ahogyan 
az a külföldön már meg van — rendezett egész
ségügyi szolgálata kifogástalan jó legyen, ahhoz 
szükséges a jól és lelkiismeretesen képzett munka
erő is. Ezt pedig csak úgy érhessük el, ha hiva
talos képesítéshez kötjük a fürdősök és beteg
ápolók munkakörét.

SZ A K LA PU N K  ZAVARTALAN SZÉT
KÜLDÉSE szükségessé teszi, hogy a szövetség 
minden egyes tagja, hely- és lakásváltoztatás 
esetén uj cimét jelentse be azonnal a titkárság
nál, VII., Dohány-utca 74. I. emelet 16. szám.
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Önsegélyzőnh (ényhedése.
A Beteg- és Temetkezési Önsegélyző alapunk 

mindjobban kezdi bontogatni szárnyait. Áldásos 
tevékenységével kezdi már beteg tagjait támogatni. 
A közel elmúlt hetekben három beteg testvérünk
nek nyújtott szabályaink alapján betegsegélyt.

Első segélyezettünk Balázs Flóra, akinek a 
hiteles orvosi bizonyítványa alapján 10 heti segélyt 
utalt ki, készpénzben 750.000 koronát. A második 
segélyezett Virágh Júlia I., akinek 5 hétre orvosi 
bizonyítvány alapján 375.000 koronát adott. A har
madik segélyezett Válfy Ferenc testvérünk, akinek 
ugyancsak 5 „heti segély címén 375.000 koronát 
fizetett ki az Önsegélyző alapunk.

E tény is igazolja, hogy ez a létesített alapunk 
áldásos munkára van hivatva. Az Önsegélyző 
alapunk beteg és elhalálozott tagjaink támogatását 
illetőleg hozzátartozóik segélyezését van hivatva 
szolgálni. Minden egészségügyi alkalmazottnak át 
kell éreznie, hogy az Önsegélyzőnk mindannyiunk 
érdekét van hivatva támogatni és éppen e szem
pontból kötelességünk azt felkarolni, nagygyá épí
teni, hogy minél többet is tudjon nyújtani.

Ha még az Önsegélyző alapunknak nem vol
nál tagja, úgy első kötelességednek tartsad, hogy 
abba belépjél. A legkönnyebben bennünket ér el 
a betegség és igy mindig jó, ha van, ahol segélyre 
igényt tarthatsz. Ne elégedj meg, hogy te tagja 
vagy az Önsegélyzőnek, hanem győzd meg azokat 
is, akik még nem tagjai és Írasd be őket is. Fel
világosítást a szövetségünk készségesen nyújt 
minden érdeklődőnek.

Első lépés.
Szakegyesületünk huszonnyolc éves fenn

állása óta legfőbb céljának tartotta, hogy a fürdős 
szakmát a képesítéshez kössék. Ha ez mind a mai 
napig nem vált valóra, ez nem a mindenkori ve
zetőségen mulloft. Ennek mélyebben fekvő okai 
voltak, amiket most nem kívánok soraimban bon
colgatni.

Szakegyesületünk alapszabálya azonban a 
vezetőségnek kötelességévé teszi, hogy tagjainak 
szaktudását fejlessze. És e téren a vezetőség egy 
lépéssel előbbre ment. Az egyesületnek oly anyagi 
eszközök, hogy azt a maga hatásköréhez tartozó 
fürdőüzemben tudja lebonyolítani, nem álltak 
rendelkezésére. Most azonban a Lukácsfürdő 
igazgatóságánál sikerült elérni, hogy ott a szak
egyesületünk tagjai, akik az úszómestert szaktudást 
el akarják nyerni, tanfolyamot végezzenek.

Szaklapunkban már megemlékeztünk az úszó
mestert tanfolyamról, ma már azt is megírhatjuk, 
hogy az első uszómesteri vizsgát szakegyesületünk 
egyik ifjú tagja f. évi junius 20-án le is tette, az 
arra hivatott szakemberek előtt. A vizsgázott nem 
csak az úszás terén szükséges tudását bizonyította, 
hanem a mentési tudását is, úgy, hogy a leg
nagyobb lelki nyugalommal állíthatjuk oda a köz- 
egészségügy szolgálatába. Sok úszómester — sajnos 
mert ilyenek is vannak — akik ma nem ismerik 
az úszás és mentés technikáját, e vizsgán a puszta 
látásból is már sokat tanulhatott volna.

Aki uszómesteri tanfolyamot akar végezni, az 
a jövőben csakis a szakegyesület vezetőségéhez 
forduljon, mert a szakegyesület legfőbb törekvése 
kitűnő, minden tekintetben megfelelő munkaerőt 
biztosítani a közegészségügy javára.

Nagy Pál, 
fü rd ő s  m e s te r .

♦  E ÍÍR  D Ö 5Ö  H H I R E I. ♦

A ra tó  ü n n e p é ly . A Magyarországi Fürdő- 
alkalmazottak Szakegyesülete f. évi julius 4-én, 
(vasárnap) d. u. 4 órai kezdettel a Taxler Isíván- 
féle „Tündérlak" vendéglő összes helyiségében I., 
Gellérthegy Szirfes-ut 11. sz. alatt a már mind
nyájunktól ismert helyen tartja meg ez idén is 
szokásos arafó ünnepélyét, melyen a vendégek 
szórakoztatását mindennemű társas játékokkal 
fogja kellemessé fenni a rendezőség. Az arató 
ünnepély, mint minden évben, ezidén sem fog 
csalódást kelteni a kellemesen szórakozni vágyó 
vendégeink körében. Belépődíj, vigalmi adóval 
együtt 15.000 korona. Jegyek minden fürdőben és 
szanatóriumban valamint a szövetség titkárságánál, 
VII., Dohány-u. 74. I. em. 16. szám alatt váltható 
meg. Villamos közlekedés a 31, 14, 27, 53, 75, 63 
stb. villamosokon a Döbrentei-fér és Hadnagy
utca sarkáig, ahonnan a Hadnagy-utcán fel 5—6 
perc az ut az ünnepély színhelyéig. — Agitáljunk 
a siker érdekében.

ismerkedési est.
A Budapesti Fürdőszemélyzet Betegsegélyző 

és Temetkezési Egyesülete f. évi junius 6-án a 
Császár-fürdő kerthelyiségében, társasvacsorával 
egybekötött ismerkedési estélyt rendezett. Az 
estély, amelyen csaknem háromszáz vendég vett 
részt, nagyon szép sikerrel zárult.

Az estélyt Bugyáki Ferenc a betegsegélyző 
egylet elnöke nyitotta meg és meleg szavak kísé
retében mondott köszönetét a megértő támogatásért, 
melyben az estélyt részesítették. Kertész Károly a 
fürdőalkalmazottak szakegyesületének alelnöke 
tartott mindenkit megnyerő ünnepi beszédet. Vá
zolta beszédében a több mint negyven év óta 
fennálló betegsegélyző-egylet áldásos működését. 
Majd az ünnepélyen résztvevőket kérte, hogy az 
egyesület erkölcsi- és emberi kötelességből és 
az egymás iránti szeretetből tartsa kötelességének 
minden fürdőalkalmazott támogatni és erőssé fenni.

Egyben ismertette a fürdő alkalmazottak szak
egyesületének működését, mely szervezetnek hiva- 
ása a felmerülő gazdasági kérdések megoldása. A 
két egyesület együtt működésében látja a fürdő
alkalmazottak szebb és jobb jövőjének biztositását. 
Beszéde végén kiemelte Bugyáki Ferenc és Nagy 
Pál testvérek fáradhatatlan munkásságát, kik a két 
egyesületnek elnökei. Majd az Isten áldását kérte, 
hogy őket az egyesületeik élén sokáig megtartsa, 
hogy azokat nagygyá és hatalmassá építhessék ki.

Általános kívánatra még Nagy Pál a szak- 
egyesület elnöke tartott az ő megszokott jóízű 
magyarosságával rövid, de igen tartalmas beszédet. 
Az elhangzott beszédek után az estély a legjobb 
hangulatban ért véget.
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Vidéki fürdős állás. — Egy nagyobb vidéki 
városban egy jobb fürdőben, fürdőmester ió mű
ködési bizonyítványokkal fürdőmesteri állást nyer
het. Az állásra csakis olyan házaspár tarthat igényt, 
akinek a felesége is a szakmában jó működési 
bizonyítványokkal rendelkezik. — Pályázók fel
világosítást nyerhetnek a szövetség titkárságánál, 
VII., Dohány-utca 74. I. em. 16. — Figyelmeztetjük 
tagjainkat, hogy Nagy Pál a fürdős szakosztályunk 
elnöke, hivatalos ügyekben magánlevelezést nem 
folytat. A jövőben hivatalos ügyekben kérjük az 
egyesület címén a levelezést eszközölni.

+  DETEGÁPOLÓK HÍREI. ♦

Hajó kirándulás. A Betegápolók Egyesülete 
mint az elmúlt években, úgy az idén is egy ked
ves és családias hajókirándulást rendez Visegrádra. 
A kirándulást f. évi julius 11-én tartjuk meg. A 
kirándulásra jelentkezni lehet a szövetség titkár
ságánál, VII., Dohány utca 74. I. em. 16. alatt, 
ahol egyben kellő felvilágositással is szolgálnak. 
Jelentkezzünk minél többen, mert annál kellemesebb 
lesz a kirándulásunk.

Vizsga. A Betegápolók Egyesülete, mint min
den évben, az idén is rendezett két párhuzamos 
betegápolási elméleti fanfolyamot, melynek vizs
gája f. évi junius 30-án volt. Amennyiben a vizsga 
lapunk zártának idejével esett össze, annak lefo
lyásáról a jövő számunkban részletesen számolunk 
be. Ezúton felhívjuk szövetségünk azon t. tagjait, 
akik még beíegápolási elméleti tanfolyamot nem 
hallgattak és oklevelet nem szereztek, azok’ a 
szövetségünk titkárságánál jelentkezzenek f. évi 
augusztus hó végéig bezárólag, hogy a szeptember 
havában kezdődő tanfolyamokra beoszfassanak. 
— Csak korlátolt számú hallgató vehet részt.

Vidéki kórházak és tagjaink látogatása. 
Szövetségünk főtitkára az utóbbi időben megláto
gatta Kecskéméi, Békéscsaba, Miskolcz és Szeged 
városok kórházait és az ott szolgálatotf teljesítő 
tagtársainkat. Ott ahol fürdő van, azokat is bejárta. 
E látogatások, melyek a tagjaink érdekeit és a 
szövetségünkkel való szorosabb érintkezést voltak 
hivatva szolgálni, jó hatással és eredménnyel 
jártak. A főtitkár a helyi viszonyokkal ismerkedett 
meg, mig a tagjaink a szaklapunkon kívül köz
vetlen tájékozódást nyerhettek szövetségünk tevé
kenységéről. E látogatásokat főtitkárunk a jövőben 
még fokozottabban fogja gyakorolni.

Olcsó bevásárlás. Felhívjuk úgy a fürdős, 
fürdősnők, mint a betegápolók, ápolónők és ma- 
dámok figyelmét, akik szövetségünknek tagjai, 
hogy a réginél olcsóbb és jobb beszerzési forrást 
találtunk és vele sikerült is megállapodnunk oly 
képpen, hogy a nevében úgy a fürdőkben, mint 
a kórházakban és szamatóriumokban felfogja ke
resni testvéreinket Hallgató Gyula testvérünk. A 
vásárolni szándékozók vásárlási-utalványt kapnak 
és a részükre kiállított összeg értékéig 6 hónapi

törlesztésre vásárolhatnak. — Készpénz vásárlás 
esetén az utalvány felmutatása alapján a napi 
árakból 10"/" engedményt biztosítunk tagjainknak. 
— Felhívjuk vidéki tagjaink figyelmét is, ha leg
alább 10 testvérünk kívánná a részlet-vásárlást 
igénybe venni, akkor szívesen leutazik Hallgató 
Gyula testvérünk mintákkal és személyesen is 
meggyőződhetnek az árak olcsóságáról. A leutazás 
semmit sem drágít az árakon, sem a testvéreink
nek külön költségeik ebből nem származhatnak. 
A kiválasztott áru a minta szerint a leggyorsabban 
posta fordultával el lesz küldve. Vásárolni szán
dékozó tagjaink forduljanak szövetségünk titkár
ságához VII., Dohány utca 74. I. em. 16. szám.

♦  röíszséííiiöui rovaíunh. ♦
A magzafözés büntetése Németországban. A biro

dalmi gvülés jogügyi bizottsága törvényjavaslat-tervezetet 
fogadott el, amely a magzatiizés bűntettére kiszabott bünte
téseket jelentékenyen leszállítaná. Mig ugyanis a múltban a 
deliktumot fegyházzal büntették és csak egészen ritka esetek
ben, amelyekben számos enyhítő kürölmény forgott fenn, 
lehetett legkevesebb hat havi fogházbüntetést kiszabni, ezután 
pénzbüntetés is alkalmazható lenne három márkától felfelé. 
A kissé bizarr javaslat ellen, amelynek törvénnyé válása be
láthatatlan következményekkel járhatna Németország népes
ségének szaporodására, igen erős ellenmozgalom indult meg.

A tudomány szabadsága Csehországban. 
A cseh népjóléti és szociális gondozásügyi minisz
térium legújabb rendelete értelmében a prágai 
német egyetem és a vele kapcsolatos kórház vala
mennyi alkalmazottjának, tanároknak, orvosi, ápoló
női és gazdasági segédszemélyzetnek ez év aug. 
6.-áig egyaránt igazolniok kell, hogy a cseh nyel
vet szóban és Írásban bírják. E célból vizsgát kell 
lefenniök és további alkalmaztatásuk csakis a 
vizsga sikeres letétele esetében lehetséges. A ren
delet nem jelent egyebet mint azt, hogy a prágai 
német orvosi személyzete többé nem egészülhet 
ki Németországból, mint a múltban, ami nemcsak 
a tudomány szabadságának súlyos sérelme, hanem 
az egyetem eddig kitűnőnek elismert színvonalát 
is vélhetőleg károsítja.

Az alkoholellenes mozgalom Svájcban. Mióta a svájci 
szövetségtanács a pálinkafőzést és behozatalt állami mono
póliummá tette, a szeszfogyasztás nem volt tulmagasnak mond
ható egészen a legutóbbi időkig, jóllehet a törvény egyesek
nek megengedi hogy gyümölcsből saját használatukra pálin
kát főzhessenek. A háború után a „kisiist" annyira elterjedt, 
hogy a kicsiben előállított pálinka ma olcsóbb, mint az 
állami monopólium által forgalomba hozott szesz, vagy akár 
a mezőgazdaság főproduktuma: a fej. A szeszivás természe
tesen nagy mértékben emelkedett, úgyhogy már 1923-ban 
megpróbálták törvényhozási utón rendezni a kérdést — alko
holellenes szellemben, ez azonban nem sikerült. A fokozódó 
alkoholizmus mindjobban érezhető szociálegészségügyi és 
gazdasági ártalmai arra indítják most az egyes kantonokat, 
hogy az alkoholtörvény újabb tárgyalására tegyenek javaslatot.

A Német Közegészségügyi Egyesület — 
(Deutscher Véréin für Volksgesundheit), — mely 
immár 30 éve működik a német nép közegészség- 
ügyének fejlesztése érdekében, székhelyét ez év 
junius l.-étől Berlinből Drezdába helyezte át.

Az angol csecsem ővédelm i munka köréből. Anglia 
szülőházaiban kitünően bevált szokás, hogy az újszülöttjével 
távozó anya kis könyvecskét kap, amelyben a gyermek szü
letési adatain kivül a legfontosabb tudnivalók is olvashatók 
az ápolásról és nevelésről. Ez a nemrég meghonosított eljárás 
oly szorossá teszi az együttműködést az anyák és a szülő- 
intézetek, gondozók között, hogy a védőnők vá,Iáiról nagy 
terhek voltak levehetők.
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