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Nappal égető sugár,
Hűvös este rája;
Hosszú ősz, lassú halál 
Vár a fűre, fára.

Télapó siet, szalad,
Hólepel kezében —
És a bús halottakat 
Betakarja szépen.

Ám e csipke keszkenő 
Nem halottra termett, 
Új-sudárba szökkenő 
Életet melenget.

Álom ez csak, nem halál, 
Elpihent az élet;
Fű, fa mind tavaszra vár 
S ifjan újraéled.

Hát a lélek mind halott,
Ki némán, meredten, 
Holtfehéren fekszik ott 
Jéggé dermedetten?

Nem halál, csak álom ez, 
Várnak szent tavaszra,
Míg felettük felragyog 
Krisztus drága arca.

BIZALOM.
(Igaz történet)

Évácska egy rossz bélyeget talált, — 
Már oly régen nem látta a mamát: 
Éppen három nap óta 
A nagymamánál van látogatóba.

A kicsiny szívében hő vágy támad:
— Levelet írok a mamámnak;
Szép tiszta borítékot kérek,
De jó lesz nékem ez a bélyeg! —

— Kis Évikém te rosszul véled, 
Elhasznált rongyos ez a bélyeg, 
Meglásd, a postás bácsi visszaadja,
— De a mamám biztosan elfogadja!

S bár még az öreg Á-t se tudja, 
Plajbászát a tintába dugja;
S a papírra amint látom, 
Kriksz-kraksz dől és ákom-bákom.

Aztán így beszél magába:
— Nem jártam még iskolába;
Egy kicsit még rosszul írok,
De hát írok, ahogy bírok.

Mosolyogva nézi öreg nagymamája, 
Milyen buzgón körmöl apró unokája:

— Öt esztendős még el se múltál, 
Olvasni, írni sem tanultál;
Mit gondolsz hát, kis Évike, 
Leveledet megértik-e? —
Szelíden szólva kérdi.
— Óh a mamám megérti! —
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JÖJJETEK.
Az Úr Jézus szól: Jöjjetek mindnyájan, 
Hadd pásztoroljalak, szerette nyájam.

Előttem nincsen gazdag, nincs szegény, 
Gazdag, szegény mind egyformán enyém.

Előttem nincsen rab, nincsen szabad,
A bűntől itt szabaddá lesz a rab,

S ki még szabad: boldog rabommá válik 
És úgy követ majd híven mindhalálig.

A Jézus szól: Mindnyájan jöjjetek,
Te bús, te fáradt, megterhelt, beteg!

Ki hozzám jött, soha el nem vetettem, 
Mindenkiért meghaltam a kereszten.

Egészségügyi tanácsok.
1. Alkohol- és dohány fogyasztás.

Sok káros szokás és árfalmas élvezeti cikk 
veszélyezteti az egyéneket és a családokat, de 
ezek közül első helyen állnak az alkohol és a 
nikotin. Ezek fogyasztásának szokása nemzedékről- 
nemzedékre száll és a sok ijesztő példa dacára 
az alkohol és a nikotin élvezete mind elterjed
tebbé válik. A szülők behurcolják az izgató és 
kábító szereket a családba és saját maguk szol
gálnak rossz példával gyermekeiknek. A felnö
vekvő gyermekek rövidesen kedvet kapnak a fel
nőttek példájának követésére és így viszik ezt a 
szenvedélyt tovább és tovább.

Zsinórmértéknek kell elfogadni azt a szabályt, 
amely fölöslegesnek tartja az alkohol fogyasztását. 
Tudni kell azonban, hogy komoly veszélyt a szerve
zetre csak a nagy mennyiségű, vagy tömény alkohol 
fogyasztása jelent, különösen, ha rendszeresen él
nek vele. Egy-egy pohár sör, vagy az étkezés köz
ben elfogyasztott kevés bor, nem jelenthet az egész
ségre különösebb veszedelmet. Úgy látszik, hogy 
a szervezet teljesen hozzászokik az ilyen kismennyi- 
ségfi mérgek feldolgozásához és alkalmazkodva 
ahhoz, nem befolyásolja az élettartamot.

Egészen más a helyzet abban az esetben, 
ha valaki rendszeresen alkoholt fogyaszt. Erős 
szeszfogyasztás után vegyi vizsgálattal még 24 óra 
múlva is ki lehet mutatni a véráramban keringő 
alkoholt. A szervezetben keringő méreg aztán lassan
ként megtámadja az idegrendszert, az érrendszert 
és a különféle szerveket. Ismeretes, hogy nagyobb 
mennyiségű szeszfogyasztás a bőrereket kitágítja 
és a testnek melegérzést ad. Részeg ember nem 
fázik, azért fagy le télen olyan könnyen az orra 
és a füle. A borvörös orr is gyakran ennek követ
kezménye. De néha előfordul az is, hogy a kemény 
hidegben hazatántorgó részeg elálmosodik, az 
útszélére lefekszik és nem érezve semmi fázást, — 
reggelre megfagy.

Az idült alkoholista a kellemetlen kedélyhul
lámzásokon, fejfájásokon és gyomorrontásokon

kívül hosszú éveken át alig érez súlyosabb testi 
elváltozást. De már ilyenkor is jelentkezhetnek 
fokozatosan bizonyos lelki, erkölcsi és jellembeli 
átalakulások. Aki azelőtt rendes, dolgos ember 
volt, kezdi munkáját hovátovább felületesen végezni. 
A megbízhatósága csökken és jellemgyengeség 
tünetei jelentkeznek nála. A legsúlyosabb alkoho
listák aztán jellemileg teljesen összetörnek, elhanya
golják családjukat, feleségükhöz durvák, nem törőd
nek gyermekeikkel. Munkát, pénzt rájuk bízni alig 
lehet, mert egyetlen gondolatuk: a mulatóhely, a 
kocsma. Később aztán bekövetkezik a teljes testi 
összeroppanás (májzsugorodás, gyomorbaj, érel
meszesedés, delirium).

Különösképpen és mindenáron kerülendők a 
töményszeszek: a pálinka, rum, konyak, mert ezek 
gyilkos mérgek. Ha már néha elkerülhetetlen az 
alkohol, akkor mindig csak a könnyű alkoholokat: 
a sört és gyenge bort szabad választani. Az pe
dig szigorú szabály legyen, hogy gyermeknek al
koholt adni tilos. Vidékenként divatos az az esz
telen szokás, hogy a nyugtalan, síró csecsemőknek 
és kisgyermekeknek pálinkás kenyeret, vagy cukrot 
adnak. Az ilyen szülő vegye tudomásul, hogy gyer
mekét a szószoros értelmében mérgezi. És általá
ban irányelvnek ajánlható: a családi asztalnál ne 
legyen alkohol:

A másik komolyan mérgező élvezeti cikk: a 
nikotin. A dohányfogyasztás, pipa, szivar, cigaretta 
nálunk nagyon általános. Régebben csak a férfiak, 
manapság már a nők jelentékeny része is fogyasztja. 
Ártalma nem olyan közismert, mint az alkoholé, 
mert nem olyan feltűnő. Pedig a szesznél semmi
vel sem kevésbé veszélyes az érrendszerre, amelyet 
lappangva, évek hosszú sora alatt súlyosan meg
támad (szívbaj, érelmeszesedés) és az életkor je
lentékeny megrövidülését okozza. Ezért ne enged
jük a serdülő ifjakat dohányozni és a felnőttek is 
igyekezzenek könnyű és kevesebb nikotin fogyasz
tásával szenvedélyüket mérsékelni.

Sok öregember dicsekedik azzal, hogy egész 
életén át sokat ivott és dohányzott, mégis hosszú 
életkort ért. Bizonyos, hogy az alkohol és nikotin 
elviselése egyéni. Vannak, akik kivételesen igen 
jól bírják, de akik tönkretették családjukat és ezen 
élvezeti cikekk mértéktelen fogyasztása következ
tében korán elpusztultak, azok nem tudják elpana
szolni, hogy ők mi miatt nem értek hosszú és 
boldog életkort. Védjük az élvezeti mérgektől a 
családot!

2. A betegségek megelőzése.
A nemzet szempontjából legnagyobb kincs 

az emberállomány, amelynek számától és minősé
gétől függ a nemzet sorsa és boldogulása. A 
nemzeti családvédelem feladata, hogy megfelelő 
állami, illetve társadalmi eszközökkel a családok 
szaporaságát védje, a születések számát fokozza, 
s ezáltal a jövendő számára elegendő haderőt, 
munkáskezet és családanyát biztosítson.

A nemzeti érték szempontjából közvetlenül 
ezután következik az emberi egészség, amely meg
őrzi és hosszúvá teszi a nemzet egyes tagjainak
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az életét. Az egészségvédelem fontos feladata a 
megszületett és felnövekvő nemzedékek életének 
védelme és egészségének megóvása.

Még egy-két századdal ezelőtt a különböző 
fertőző betegségek rettenetes pusztítást végezték a 
népességben és egy-egy vészes ragály (fekete himlő, 
kolera, vérhas, tífusz stb.) a lakosságot valósággal 
megtizedelte. Az orvostudomány és a közegészség- 
ügy ez időben még nem állt magas fejlettségi 
fokon, s így az újszülöttek magas halálozási száma 
és a felnőttek korai elpusztulása miatt az átlagos 
életkor nagyon alacsony volt. Ma már e tekintet
ben gyökeresen megváltozott a helyzet. Az orvos- 
tudomány magas fejlettsége lehetővé teszi a vé
szesen fertőző betegségek elkerülését és a meg
betegedések jelentékeny részének gyógyítását, ami
nek következtében a halálozások mind későbbi 
életévekre tolódtak: meghosszabbodott az emberek 
átlagos életkora.

Az orvostudomány rájött arra, hogy úgy az 
egyes ember, mint az államhatalom szempontjából 
sokkal célszerűbb, eredményesebb és anyagilag is 
kedvezőbb, ha a betegségek megelőzésére törek
szünk, mintha megvárjuk a betegségek fellépését 
és azután igyekszünk azokat gyógykezelni. Ezt a 
közegészségügyi elvet már az államhatalom telje
sen magáévá tette és ennek alapján irányítja az 
állami és társadalmi egészségvédelmet.

Egyetlen kiragadott példával is könnyű a 
megelőző egészségvédelem tökéletes voltát bebizo
nyítani. Valaha a feketehimlő a legborzalmasabb 
járvány volt a világon, amely állandó rémületben 
tartotta az akkor élő emberiséget, s a gyakori 
ragálykitörések alkalmával ezrével és tízezrével 
söpörte el őket az élők sorából. Ma az orvostudo
mány nagyjainak jóvoltából — mint ismeretes — 
himlő-védőoltás felett rendelkezünk, amely a beoltot- 
takat biztosan megvédi ettől a szörnyű halálos 
ragálytól. Az államhatalom elrendelte a gyermek
kori kötelező himlőoltások elvégzését — és ezzel 
határairól a fekete himlő rémét örökre elűzte.

Ez a példa azonban nemcsak a megelőzés 
eredményességét bizonyítja, hanem egyben jó példa 
annak a feltüntetésére is, hogy a társadalom min
den tagjának milyen kézenfekvő érdeke, hogy a 
saját és embertársai egészségének megóvása cél
jából az egészségvédelem irányelveit megtanulja 
és magáévá tegye. E tekintetben elsőrendű fontossá
gúak a védőoltások, azután az élelmiszer és ivóvíz 
egészségi ellenőrzésére vonatkozó megelőző rend
szabályok, a járványok fellépése idején szükséges 
tennivalók stb., stb. De a megelőzés fontos céljait 
szolgálják az egészségesek (katonák, leventék, is
kolások stb.) tömegvizsgálatai is, amelyek igen 
szép eredményeket mutatnak fel. Különös jelentő
séggel bír a 40 éven felüli egyének orvosi átvizs
gálása, amelynek segítségével sok kezdődő baj 
(érelmeszesedés, szívbaj, vesebaj, daganat, stb.) 
idejekorán való felfedezése válik lehetővé. De 
maga az egészséges életmód is jó megelőzés. E 
szempontból különösképp ájánlható az egészsé
ges lakás, észszerű táplálkozás, tisztaság, fogápo
lás, sok szabadlevegő, sport, mérséklet a szóra

kozásban, elegendő alvás, s az idegrendszer és 
az érzékszervek kímélése.

Az egészség olyan kincs, amelyet csak ak
kor szoktunk értékelni, amikor elvesztettük. Min
denki gondoljon arra, hogy milyen nehéz, gyak
ran fájdalmas, máskor hosszadalmas a betegségek 
gyötrelmeit elviselni és hogy az egészség elvesz
tése mennyi lemondással, anyagi veszteséggel jár. 
Mindezeknek elkerülése céljából elsőrendű köve
telmény a közegészségügyi rendeleteket és egész
ségóvó utasításokat betartani és az orvosi szak
tanácsokat pontosan követni.

3. Fertőző betegségek.
Ismeretesek a fertőző gyermekbetegségek, a 

vörheny, a kanyaró, a torokgyík (diftéria), szamár
köhögés, bárányhimlő, stb. Ezek megelőzésénél 
gondosan kell vigyázni a közegészségügyi rend
szabályok, az elkülönítés, fertőtlenítés stb. pontos 
betartására, nehogy a gondatlanság vagy könnyel
műség a járványt továbbterjessze.

A felnőttek ragályos betegségeit két csoportra 
oszthatjuk, u. ni. heveny és idült fertőző kórokra. 
Csak a legfontosabbat emelve ki, a heveny fertő
zőbetegségek közé sorozhatjuk a hasihagymázt, 
(tífusz), a vérhast, a kolerát, a kiütéses hagyniázt, 
a váltólázt (malária), az influenzát, stb., az idült 
fertőző bajok közé elsősorban a gümőkórt (tuber
kulózis), vérbajt (szifilisz) stb.

Mindezek a fertőző betegségek más és más 
módon terjednek, így tehát az ellenük való véde
kezés is különbözőképpen kell, hogy történjék. A 
heveny ragályozó bajok egyrésze az étel vagy ita( 
útján jut az emberbe és valósággal meg kell enni 
vagy inni azok fertőző csiráit, hogy a gyomorbél- 
csatornába jutva, ott elszaporodjanak s betegség
gel fertőzzék az embert. Ilyen szájon keresztül 
fertőző betegség a hasihagymáz, a vérhas, a kolera. 
Kórokozói különösen a meg nem főzött ételek 
(gyümölcs) stb. közvetítésével jutnak a szervezetbe, 
miért is az ilyen étkeket fogyasztás előtt mindig 
alaposan meg kell áztatni, mosni. Az ilyen bete
gek széklete rendkívül fertőző, ezért a házi ápolás
nál erre figyelemmel kell lenni, nehogy a gondat
lanság az egész család és a szomszédság megbe
tegedését okozza. Helytelen módon a pöcegödörhöz 
közel épített kutak vize fertőző csírákkal telődhe- 
tik, mikor is ilyen esetben az ivóvíz lehet a további 
fertőzések forrása *

A kiütéses hagymázt, amely az 1914—18-as 
világháború idején is pusztított, a ruhatetvek köz
vetítik és a fertőzés olymódon következik be, hogy 
beteg emberről a ruhatetü egészéges emberre megy 
át. A váltólázt bizonyos szúnyogfajta csípése viszi 
a beteg emberről az egészségesre.

Az influenza (spanyol nátha) főként csepp
fertőzés útján történik olymódon, hogy a betegek 
köhögéssel, tüsszentéssel a fertőző csírákat a leve
gőbe szórják. Az egészségesek a kórokozókat be
lélegezve, átveszik a fertőzést. Ezek a betegségek 
azonban közvetve kézfogás, fertőzött zsebkendő és

* Tífusz.
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egyéb tárgyak útján is terjedhetnek. Járványos idő
ben betegek látogatását mellőzni, a tüsszögő, kö
högő emberektől tartózkodni, a használt levegőjű 
tömeg-szórakozóhelyeket kerülni kell.

Az idült fertőző kórok között legelterjedtebb 
a gümőkór.* A tüdővész hazánkban sajnos annyira 
gyakori, hogy valósággal magyar betegségnek 
számít. A fertőzés közvetlenül cseppfertőzés, rá- 
köhögés révén vagy a köpet és azzal fertőzött tár
gyak útján közvetve történik. Fontos a porfertőzés 
lehetősége is, amely akként válik lehetővé, hogy a 
padlón a fertőző csirákat tartalmazó köpet meg
szárad s az életképesen maradt kórokozók a por
ral együtt felszállva kerülnek a tüdőbe. A tüdő
vésszel való fertőzés veszélye különösen a serdülő 
gyermekeknél nagy, ha azok gümőkóros egyének
kel élnek egy fedél alatt, vagy vannak gyakori 
érintkezésben. Mindennél fontosabb tehát a beteget 
a családokból, az iskolákból, a munkahelyekről 
kiemelni és gyógyítani, hogy az egészségeseket 
meg ne fertőzhesse.

Az idült fertőző betegségek között leglappan
góbb természetű a vérbaj, amely nemcsak az egyént, 
hanem több nemzedéket tönkretesz s amely a tisz
tátalan élet következménye.

4. A kuruzslás és babona ártalmai.
Miközben az orvostudomány, a közegészség- 

ügy és a kultúra óriási erőfeszítéseket végez, hogy 
az emberiséget a tudatlanságból kiragadva, a beteg
ségeket megelőzze és szakszerű kezeléssel gyógyítsa, 
addig a kuruzslás és a babona a haladás ellen 
dolgozik és a tudatlanok között terjeszti mételyét.

Valamikor az emberi fejlődés elején, amikor 
az orvostudomány még kezdetleges volt, a köz- 
egészségügy szabályait pedig nem ismerték, talán 
érthető volt, hogy a lelki sötétségben élő emberek 
kuruzslókhoz, csodaszerekkel dolgozó vajákos 
asszonyokhoz, gyógykovácsokhoz, „csoda“-dokto- 
rokhoz, jövőbelátókhoz, jósnőkhöz és egyéb szél
hámosokhoz fordultak, akik az embertársaik egy- 
ügyüségét nagy üzleti érzékkel használták ki. Ma 
azonban az egészségvédelem fejlett korszakában, 
amikor jólképzett orvosokkal és a segítségükre 
szolgáló védőnőkkel, (Zöldkereszt, Stefánia) az or
szág minden területe el van látva, a legnagyobb 
botorság kuruzslók tanácsaira és a helyenként még 
divatos babonákra hallgatni, annál is inkább, 
mivel ez az összességnek és az egyénnek egyaránt 
kárára lehet.

A különféle babonák közül példaként csak 
néhányat említünk meg. így néhol még ma is 
beszélnek: „ráolvasásáról. Más helyen szemmel 
való „megverés“-ről hallani, ami azért veszedel
mes babona, mert azt az ostoba tévhitet kelti, 
mintha valakinek olyan átkos hatalma volna, amely 
ránézéssel embertársát beteggé teheti. Babona a 
szerelmi bájital és hasonló szerek hasznosságába 
vetett balhiedelem is. Ez a babona aztán ahol el
terjedt, ott a kuruzslók malmára hajtja a vizet, 
Ártalmatlan, bár undorító bájitalok és ételek ké-

* Tuberkulózis.

szításé mellett, itt az egészségre és életre ártalmas 
körisbogár-főzetek felhasználása is előfordul.

A kuruzslások és kuruzslószerek között van
nak ártalmatlanok, amelyeket alkalmazni esztelen 
dolog, de különös veszélyt az egészségre nem 
jelentenek. Ilyenek pl. a szemárpa learatása vagy 
az'ótvar „eltüntetése" foghagymacikkek földbeszú
rása és bizonyos mondókák eldarálása segítségével. 
Ilyen ártalmatlan kuruzslás céljaira szénnel kevert 
vizet és sok más egyéb értelmetlen dolgot használnak.

Vannak azonban a kuruzslásnak az egészségre 
káros eszközei, amelyek a betegség gyógyulását 
hátráltatják, sőt néha a betegeket életveszélybe is 
dönthetik. Ezek közül néhányat kiragadva, meg
említjük azt az ostoba eljárást, amely sebfelüle
tekre pókháló alkalmazását javasolja. A piszkos 
pókháló aztán súlyos genyedéseket, sőt vérmér
gezést is kiválthat. Nem kevésbbé veszélyes trá
gyának a sebre vagy a szemre való kenése, ami 
az elgenyesedés mellett tetanusz (rángógörcs) fer
tőzést is eredményezhet. Kőrisbogár-kivonat vese
gyulladással veszélyeztet és halállal végződhető 
betegséggel jár. „Sebszívó-asszony" már csak el
vétve akad, de ahol még működik, undorító ku- 
ruzslásával s a sebek kiszívásával a fertőzéseket 
egyik emberről a másikra terjeszti. Egy borzalma
san kegyetlen és megbotránkoztató kuruzslás dí
vott régente egyes vidékeken, a kankós folyásban 
szenvedő fiatalembereknek azt tanácsolták, hogy 
ártatlan leánnyal érintkezzenek, akkor folyásuk el
múlik. Aki ezt a barbár tanácsot megfogadta, ö 
maga természetszerűen még betegebb lett, de köz
ben a szerencsétlen áldozatát is megfertőzte. A 
kuruzslásnak, sajnos tág tere nyílik ma is a mag
zatelűzésnél. Mindenféle „tudós" asszonyok, öreg 
banyák, zugbábák és egyéb becstelen személyek 
folytatnak ezen a téren bűnös garázdálkodást, gyil
kolják a magyar magzatokat és veszélyes szere
ikkel és beavatkozásaikkal gyakran az anya el- 
nyomorodását vagy halálát okozzák.

Felvilágosult, értelmes ember nem hisz a 
babonában és megvetéssel elkerüli a kuruzslók 
esztelen és bűnös manipulációit!

5. Mi a teendő betegség esetén.
A családtagok egészségét óvni és ellenőrizni 

elsősorban a családanya feladata és ráhárul a 
házi ápolás terhes és sok gyöngédséget igénylő 
szerepe is.

A betegségek egyrésze, különösen az említett 
heveny fertőző betegségek, továbbá pl. tüszős 
mandulagyulladás, tüdőgyulladás, heveny gyomor- 
bélhurut stb. lázzal járnak és gyakorta hidegrázás
sal vagy borzongással kezdődnek. Fontos tehát a 
test hőmérsékletének ellenőrzése, miért is minden 
családban célszerű hőmérőt tartani. A test normá
lis hőmérséklete 36 és 37 fok között szokott in
gadozni. A 37 foknál magasabb, de 38 fokot el 
nem érő hőfokot emelkedett testhőmérsékletnek 
mondjuk. A 38 fok fölötti hőfokot komoly láznak 
kell minősíteni. Ilyen jelentkezés esetében az or
vosi vizsgálat megtörténtéig gyomorbél panasznál
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hashajtót, egyébként a mellkasra állott-vizes boro
gatást célszerű alkalmazni.

Az idült betegségek túlnyomó többsége már 
a kezdetén jelzi valamilyen formában magát, bár 
gyakorta ezek a kezdeti tünetek jelentéktelennek 
látszanak. A betegségeket azonban akkor kell ko
moly vizsgálat és gyógykezelés alá venni, amikor 
még kis fokban fejlődnek ki, és kevés rombolást 
idéznek elő a szervezetben. Éppen ezért a beteg
ségek kezdeti jelentéktelen tüneteit is figyelembe 
kelf venni és nem szabad elfelejteni, hogy elha
nyagolt, súlyossá vált betegségeket már nagyon 
nehéz meggyógyítani.

Kezdődő tüdőbajra gyakori apró hő emelke
dések, éjjeli izzadás, lefagyás, esetleg köhögés, 
hívják fel a figyelmet. A vérbajos fertőzés kezdeti 
jele egy kis keményedő, fájdalmatlan seb, amely 
többnyire a nemi szerveken van. A gyomorbaj első 
tüneteit gyakran éhgyomornál fellépő gyomorégés 
jelzi, ami savtúltengés jele és elhanyagolás esetén 
gyomorfekély képződéséhez vezethet. Gyakori hasi 
fájdalmak a máj, az epe, a bél, a vese, a petefész
kek, stb. megbetegedésénél lehetségesek. Vizelési 
zavaroknál első sorban a hólyag, esetleg a vese 
elválasztási zavarai jöhetnek figyelembe. Idősebb 
korban a gyakori szédüléseknél érelmeszesedésre, 
könnyű kifulladásnál esetleg szívelváltozásra gon
dolhatunk. Ha a női átmeneti korban, amikor a 
tisztulás már elmaradt, huzamosan tartó és gyak
ran visszatérő vérzés mutatkozik, méhdaganatra 
lehet gyanakodnunk. Nagy anyajegyek, szemölcsök 
az idősebb korban néha rohamosan megnagyob
bodnak. Ilyenkor, valamint a szájban, a végbélben 
stb’ fellépő makacs fekély esetében daganatos el
fajulást kell feltételeznünk.

Ezek a kiragadott példák mind azt mutatják, 
hogy az esetek többségében figyelmes észlelés 
esetén idejében észre lehet venni és idejében gyó
gyítani lehet a bajt. Ehhez azonban az szükséges, 
hogy az emberek törődjenek sajátmagukkal, igye
kezzenek megfigyelni a kezdődő testi elváltozása
ikat és ne unjanak, vagy restelkedjenek látszólag 
kisfokú bajjal is már orvoshoz fordulni. Teljesen 
hibás és káros az a hősködés, amely álszemérem
ből, nehogy valakit kényeskedőnek tartsanak, vagy 
azt higyjék róla, hogy a betegségtől megijed — a 
betegség idejében való gyógyítását elhanyagolja!

Itt kell kitérnünk arra is, hogy mi a teendő 
különböző balesetek és mérgezések alkalmával? 
Szédülés esetén le kell az illetőt ültetni és fejét 
felemelni, hogy ezáltal az agy vérszegénységét le- 
küzdjük. — Ájulásnál le kell az illetőt fektetni, 
fejét kissé lefelé fordítva és hideg borogatást tenni 
a szivére és homlokra. Esetleg ammoniákot, vagy 
tormát lehet szagoltatni, esetleg egy pár korty ko
nyakot, vagy rumot a szájába önteni. — Fagyott 
ember végtagjait erősen hóval dörzsöljük, hogy a 
vérkeringése meginduljon és csak azután szabad 
langyos levegőjű szobába vinni. — Égett sebre 
vizet, vagy borogatást tenni tilos, hanem olajat, 
vagy annak hiányában disznózsírt kell bőven rá
kenni. — Vízbefulladás esetén az illetőt a hátára 
fektetjük és nála mesterséges légzést végzünk

mindaddig, amíg a légzés megindul. A mester
séges légzést úgy csináljuk, hogy az illetőt háíra 
fektetjük és felváltva a könyökeit lassú ütemben 
erősen a mellkasához szorítjuk (kipréseljük a tü
dőből a levegőt), majd a karjait a feje fölé 
húzzuk (beszívjuk a levegőt). — Törés, ficam, 
rándulás esetén a sérültet a legnagyobb nyuga
lomba helyezzük. — Nagy vérzéssel járó sérülés
nél erősen szoros „nyomó“-kötést alkalmazunk.

Maró savval (kénsav, sósav, stb.) történt 
mérgezésnél, szappanos vizet, vagy sok tejet kell 
itatni. Lúgkő ivása esetén híg ecetet, vagy ha nin
csen kéznél, tejet célszerű adni. — Nem maró 
mérgeknél (morfium, sok altatószer, ciankáli, stb.) 
erélyes hánytatást kell meleg szappanos vízzel és 
a garat újjal való ingerlése által előidézni.

Akár betegségről, akár balesetről van szó, 
a legfőbb egészségügyi szabály azonban: a beteg 
fent vázolt ideiglenes gondozása után sürgősen 
orvosi szaktanácsért fordulni!

Pál Apostol leveleiből.
Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik 

romolhatatlanságban. I. Kor. 15 : 42.

A Krisztus nélkül élő ember a feltámadás
ban sem hisz. Pedig a Biblia világosan tanítja 
ezt. A feltámadáskor a lélek újra testet ölt, de ez 
többé nem a bűnös ember hozzájárulásával ala
kult romlandó test, hanem egyenesen Isten kezé
ből kikerült romolhatatlan, dicsőséges test, amely 
ezután olyan légkörben fog élni, ahol nincs többé 
romlás, pusztulás s így örökéletü. Felséges remény
sége ez az Isten gyermekeinek, amelyet nem vehet 
el tőlük a hitetlenek gúnyolódása.

Baktérium nélküli levegő.
A földünket körülvevő levegő tisztaságában 

is nagy különbséget találunk a különböző vidé
kek szerint. A sarkvidékeken általában tisztább a 
levegő, kevesebb a betegség. Oroszország jeges- 
tengeri vidékén fekszik Novaja-Zemlja nevű sziget. 
A geofizikai intézet nemrég kimutatta, hogy ott a 
levegő teljesen baktériummentes. Olyan halhúst, 
mely nyáron nálunk gyorsan romlik, nyolc hóna
pig tartottak szabad levegőn és nem találták rajta 
semmi jelét az enyészetnek. Teljesen friss és élvez
hető volt. Az állam tüdő-szanatóriumot akar itt 
építeni. Ha már a mi bűntől fertőzött földünkön 
is lehet ilyen helyet találni, mennyivel inkább 
Isten dicső mennyei országában?

Igazolványt kap 
az ország minden lakója.

Nagyjelentőségű és az ország minden lakó
ját érintő rendeletet adott ki a belügyminiszter. A 
honvédelmi és a közérdekű munkaszolgálattal járó 
kötelezettségekkel kapcsolatban teljesen új alapokra 
helyezik a bejelentési kötelezettséget. A bejelentő 
lapok felhasználásával új népmozgalmi nyilván
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tartást állítanak össze a hatóságok és minden 
bejelentett egyén, aki az ország területében lakik, 
külön igazolványt, egy úgynevezett „Polgári sze
mélyi lapot" kap.

A rendelet szerint a népmozgalmi nyilván
tartásban be kell vezetni a 12 évnél idősebb, de 
70 évnél fiatalabb férfiakat, azokat a nőket, akik 
16. életévüket már betöltötték, de az 50-ik élet
évüket még nem érték el és a polgári honvéde
lem szempontjából jelentőséggel bíró szakképzett
séggel rendelkeznek. Azokat a személyeket, akik
nek állampolgársága nincs tisztázva, a nyilvántar
tás magyar honosoknak tekinti.

A „Polgári személyi lapot" mindenki meg
kapja és ez fog a nyilvántartás alá eső személy
nek azonossági igazolványául is szolgálni. A sze
mélyi lapját mindenki tartozik a leggondosabban 
megőrizni és ha véletlenül elveszíti, azt azonnal 
jelenteni kell az illetékes hatóságnál.

Hasznos tudnivalók. §8$

Lucerna vetése. Hazánknak legjobb takar
mánynövénye a lucerna, amelyik nem csak sok, 
hanem igen jó takarmányt is terem. Az Alföldnek 
a legbiztosabb takarmánya. Minden gazdának bir
tokán legalább annyi lucernavetés kellene legyen, 
mint birtokának tizedrésze. Ha ez így volna, jobb 
lenne az állata, több lenne a trágya és talaja jobb 
talajerőhöz jutna. Újabban örvendetesen halad a 
lucerna térhódítása és mind több és több lucer
nát vetnek. Ezt bizonyítja az a sok kérdés is, 
amit kedves olvasóink hozzánk beküldenek a lu
cernára vonatkozólag. Újabban többen kérdezték, 
hogy miként vessék a lucernát, mert szeretnék, ha 
az tartós is lenne. Tekintve a lucerna nagy jelentő
ségét, a legnagyobb készséggel felelünk a kérdésre.

A lucerna mélyrétegü, televénydús, jó talajerő
ben levő talajt kíván, amelyben van elegendő mész, 
mert bizony a lucerna a talaj mésztartalmút nagyon 
igénybe veszi, ugyannyira, hogy a lucena által el
vont mész évenként 10— 15 q mészre tehető. A 
mészhiányban szenvedő talajon a lucerna nem dísz
ük. Igaz, hogy a lucerna a talajt javítja, de igen 
rossz elgondolás az, hogy a lucernát gyenge, trágya
szegény talajba vetjük, mert az majd a lucernától 
meggazdagszik. Rendszerint kevés vetőmagot is ad
nak, azt gondolva, hogy a lucerna elbokrosodik és 
így majd sűrű állású lesz. Rendszerint ez a három 
szempont az, amiért a lucerna nem sikerül úgy, 
mint szeretnénk. A talaj mészpróbája könnyen el
végezhető, ha a talajból felvett kis darabra ecetet ön
tünk s ha az pezseg akkor mész van a talajban, ha 
nem, meszezendő, erről más közleményünkben már 
beszámoltunk. A lucerna alá már az előző évben 
trágyázni kell, hogy legyen a talajban elegendő táp
anyag, amiből a gyorsan növő lucerna testét mie
lőbb felépítheti, ha ez a feltétel nincs meg, a lucerna 
csak senyved. A lucerna nem bokrosodik, hanem 
csak fejet hajt, amelyből a hajtásai előtörnek. Ezt a 
fejét a nem elég figyelmes kaszáláskor könnyen le

vághatjuk s ezzel a lucerna elpusztul. A lucerna gyö
kerét szeretik a talajban élő kukacok és igy elrágják, 
ami szintén a lucerna ritkulásához és vele együtt el- 
gazosodásához vezet. Ezért a lucernát sűrűn kell 
vetni. Legjobb egy kát. holdra 16—20 kg lucerna
magot vetni. Lucernamag vásárlására nagy súlyt 
helyezzünk. Csakis arankamentes, tehát fehér ólom
zárolt magot vessünk. Ezeket kell tudni és betartani 
a lucerna vetésénél.

Árvízkárosult gazdák katonalovakat igé
nyelhetnek. A honvédelmi miniszter rendeletet 
adott ki, hogy az árvízkárosult gazdák a tavaszi 
mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez kincstári 
lovakat igényelhetnek. A rendelet első lapján a 
törvényhatóságok első tisztviselői felhívással for
dultak a gazdaközönséghez, hogy akik a honvé
delmi miniszter rendelete alapján kincstári lovakat 
igényelnek, igénylésüket jelentsék be. A katonalo
vak igénylését a községi elöljáróságnál kell eszkö
zölni. Azok az árvízkárosult gazdák tehát, akik 
katonalovakat kívánnak igénybe venni a tavaszi 
mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez, azok for
duljanak a községi elöljárósághoz.

Sziktalajjavító akció. A földművelésügyi 
miniszter Abaújtorna, Borsod, Békés, Bihar, Csa- 
nád—Arad—Torontál, Csongrád, Hajdú, Heves, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs, Szatmár és 
Zemplén vármegyék területére kedvezményes állami 
sziktalajjavitási akciót engedélyezett. A cél az, hogy 
ezen vármegyék területén levő 1 —50 holdas ingatlan
nal rendelkező kisbirtokosok mészben szegény szikes 
szántóföldjüket hosszúlejáratú kedvezményes állami 
kölcsönnel megjavíthassák. A kedvezményes talaj
javítási kölcsön 12 évre szól, amely két évig ka
matmentes, a harmadik évtől kezdve két százalék 
kamatozás mellett a kölcsön kamataival együtt 10 
év alatt törlesztendő. A kölcsön holdanként 150 
pengő lehet. A kölcsön igénybevétele iránt a köz
ségi elöljárósághoz kell fordulni.

V irágoztak a  gyiimöcsfák. Majd egy hó
napi késéssel kezdtek virágozni a gyümölcsfák. A 
virágzásra jellemző, hogy legtöbb virág a fák csú
csán van, míg a legalsóbb ágakon alig van virág. 
Ez a jelenség a hideg télnek a következménye, 
mivel a kisugárzó nagy hideg a fák alját a leg
több helyen erősen érte s így a virág, sőt a hajtó
rügyek is elfagytak. Időjárásunkban is hirtelen vál
tozás állott be: igen nagy hirtelenséggel, úgyszólván 
a télből a nyárba estünk. A tavasz nagyon meg
rövidült, ami más években is igen gyakori jelenség. 
A hirtelen jött meleg a növényi életet rohamosan 
megindítja. A virágzás és az ezzel kapcsolatos je
lenség fokozottabb figyelésre kell ösztönözzön és 
ha majd látjuk, hogy a fák alsó részein a rügyek 
nem hajtanak ki s az ág vagy ágacska ráncosodni, 
száradni kezd, a száradni kezdő ágakat mielőbb 
vágjuk vissza, éspedig úgy, hogy a visszametszés 
a beszáradásnál 1—2 cm-rel mélyebben történjék. 
Erre a visszametszésre azért van szükség, mert 
ha nem tesszük meg. akkor a faág elszáradása 
nagyobb lesz, sőt az egyes ágak teljesen el is
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pusztulnak, míg visszametszés után az egészséges 
ágrész új és erőteljes hajtásokat hoz. Visszamet- 
széskor arra kell figyelni, hogy lehetőleg a kifelé 
álló rügyek maradjanak legfelül.

Hogyan nevelhetünk erő teljes, egészsé
ges zö ld ség p a lán ták a t?  A kertészkedő gazdák 
egyik legnagyobb problémája a helyes palántane- 
nevelés. A palántanevelés azért olyan fontos min
den növénynél, mert hiszen ezen dől el, hogy a 
növény hogy fejlődik a további élet folyamán, 
milyen gyümölcsöt, milyen termést hoz. Egészsé
ges, erős, zömök, jó gyökérzetű palántát kell te
hát nevelni, mert az ilyen növények nemcsak 
hogy a további fejlődésük folyamán erőteljesebben 
növekednek, hanem valamennyi növényi és állati 
kártevőkkel szemben ellenállóbbak lesznek.

Jól fejlődni csak akkor képes valamely nö
vény, így a palánta is, hogyha jó volt a kezdet, 
vagyis megfelelő talajban kifogástalan vetőmagot 
használunk és megadjuk a talajnak a növény 
fejlődése szempontjából mindazokat a tápanyago
kat, amelyek teste felépítéséhez feltétlenül szüksé
gesek. Minden növény teste felépítéséhez megkí
vánja a foszfor, nitrogén és káli tápanyagot, de 
különösen nagy jelentősége van ezeknek a palánta
neveléskor, mert a kisebb növény természetszerűleg 
a tápanyag felvételében nem olyan ügyes, mint a 
már kifejlődött és erős gyökérzetű nagyobb növény.

A növények csak vízben feloldott tápanya
got tudnak felvenni, de azokat előbb saját gyökér
savuk által olyan állapotba hozzák, hogy oldásba 
kerülhessenek. Ez a munka körülbelül megfelel 
annak, amit az állatnál rágásnak nevezünk. A nö
vény táplálása szempontjából tehát akkor járunk 
el hasznosan, ha olyan táplálékanyaggal látjuk el 
a növényt, különösen a fiatal palántákat, amelyek 
már vízben feloldva kerülnek a talajba és a nö
vények által azonnal könnyen felvehető állapotban 
vannak.

Ilyen tápsó a Fónika, amely mind a három 
fontos növényi tápanyagot, megfelelő elosztásban, 
vízben feloldva, a növények által azonnal felvehető 
formában tartalmazza.

A Fónikának tehát különösen a palántaneve
lés szempontjából van rendkívül nagy jelentősége. 
A meleg vagy hideg ágyakat a Fónika-oldattal 
öntözzük, ugyancsak Fónika-oldattal öntözzük meg 
a növényt kitüzdeléskor (pikkírozás) és a palán
tát a végleges helyre való kiültetéskor is. A Fó
nika használata rendkívül könnyű, mert 10 gram
mos pogácsába van sajtolva és 1 pogácsa 1 lo
csolókanna, vagyis 10 liter öntözővízhez elegendő. 
A vízben ez a pogácsa hamar feloldódik és kész 
az öntözővíz. Ennél töményebb oldatot ne hasz
náljunk. A Fónika-oldattal 8—10 naponként öntöz
zük a palántaágyakat, az áttüzdelt vagy kiültetett 
növényeket.

A Fónikával való kezelésnél egyes kertészek 
100—200% -nál nagyobb termést értek el. Külö
nösen jelentősége van a Fónikának a primörter- 
melésnél. Hiszen a tápanyaggal való jó ellátás 
következtében a növény minden körülmények kö

zött gyorsabban és előbb fejlődik, tehát előbb is 
hozza meg a gyümölcsöt. Hogy ennek pedig mi 
a kertészkedő gazda szempontjából a jelentősége, 
azt felesleges hangsúlyoznunk.

Paprikát, paradicsomot vagy egyéb zöldség
féléket termelő gazdának ajánljuk tehát a Fónika 
hásználatát, mert az a csekély befektetés, amibe 
a Fónika kerül, bőven megtérül a termés mennyi
ségében és minőségében, de különösen abban, 
hogy előbb hozza meg minden Fónikával kezelt 
növény a termését.

Gyógynövények irányárai. Árvacsalánvirág 
6—7, kézzel csípett, fa- és levélmentes, világosszí
nűre szárított kökény virág 1.80—2, kelyhes kanka
linvirág 1.50—1.70, rövidszárú martilapúvirág
1.50— 1.75, foszlott, kocsánynélküli gyöngyvirág 
5.60—6, ibolyavirág 5—6 pengő, tavaszi hérics 
virága 35—45, fekete nadálytőgyökér 18—20, földi 
bodzagyökér 18—20, tövises iglicgyökér 50—60, 
macskagyökönkegyökér 110— 130, pirosítógyökér 
40—42, szappangyökér hámozatlan, szeletelt 75— 
80, szappangyökér hámozatlan dugóvágású 45— 
50, szappangyökér vakart 18—20, fehér fagyöngy 
22—24, gyermekláncfű gyökér 110— 115, gyermek
láncfű levél 30—32, gyöngyviráglevél 28—30 fillér.

A bőrfestés nincs képesítéshez kötve. A
bőrfestést nem lehet valamely képesítéshez kötött 
ipar részmunkájának tekinteni, mert egyik képe
sítéshez kötött ipar munkájával sincs szoros össze
függésben. A bőrfestés végzésének nem szükség
szerű feltétele a fentemlített iparágak valamelyikének 
vagy valamely más képesítéshez kötött iparnak 
ismerete. Ennélfogva bőrfestésre olyan egyének is 
kaphatnak iparigazolványt, akik valamely képesí
téshez kötött ipar tekintetében szakképzettség meg
szerzését nem igazolják.

Ipari tanfolyam ok. Újabb engedély alapján 
a következő ipari tanfolyamokat tartják: Budapesten 
a Budapesti Szűcsök Ipartestülete szűcsipari to
vábbképző tanfolyamot, Bicskén és Debrecenben 
mestervizsgára előkészítő tanfolyamot, Huszton és 
Nagyszöllősön ipari közigazgatási tanfolyamot, 
Pestszenterzsébeten nőiszabóipari szakrajztanfolya- 
mot és Szarvason cipészipari szakrajztanfolyamot 
tartanak.

Küzdelem a „Nagysárkány-rend" ellen.
Regény.

Irta: Milgöma. (Folytatás.)

„Tehát már Ábrahám dr. úr el is ment!" 
rémüldözött bennem a lélek. „Ennek nem lehet 
jó vége!"

Izgatottan 'léptem be a kertkapun. Csodá
latos látvány tárult elém. Suhanó finom iramlás- 
sal egy tünde őzcsapat futott felém. Magasra tartott 
fejjel, csodálkozva állott meg a főépület előtt.

— Biztosan nyitva felejtette valaki a park hátsó 
kapuját s az erdőből tévedtek ide! — gondoltam.

Ebben a pillanatban a másik oldalról, — az 
őz csapattal szemben, megjelenik öt ember. Vál
lukon hatalmas koporsót hoznak. Azon az úton
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jönnek, amelyiken ebben az intézetben sok-sok 
év óta mindég kihozzák a halottakat. Legutóbb 
Lorenzót is erre hozták ki. Megismerem a kopor- 
sótvivö embereket. A harminchármas számú beteg
szoba lakói. Mind egészen fiatalok. A koporsóra 
az van írva: Dr. Ábrahám István élt 35 évet. 
Meghalt május 19-én. Feltámadásáért angyalok 
küzdenek.

Csodálatos kép. Az őzek nem ijednek meg a 
fedetlen fejű, koporsót vivő komor emberektől. Hű
ségesen állnak helyükön, várják amazok közeledtét.

De a főépület kapuja kinyílik, Olga lép ki. 
Ámúlva pillantja meg a mesebeli nézésű őzcsapa
tot s már is velőtrázó sikoltásba tör ki, mert meg
látja a koporsót is s a koporsón a feliratot. Esz- 
méletétvesztve esik össze a kőlépcsőn. Az őzek 
ijedt suhanással vágtatnak el. Az embereket, a 
koporsót, mintha a föld nyelte volna.

Olgához siettem. Csak igen nehezen tudtam 
magához téríteni.

Napokon át mellette voltam, mindaddig míg 
hitelesen be nem tudtam bizonyítani előtte, hogy 
Ábrahám dr. úr nem halt meg s a betegek csu
pán saját fájdalmuk kifejezésére készítették ama 
fekete koporsót.

Mikor mindezt megtudta és elhitte, némileg 
megnyugodott. De felmentést önmagának még 
sem tudott adni.

— Tudtam, hogy nem Ábrahám írta a 217-es 
beteg kórtörténetét, hanem a hercegasszony s 
mégis képes voltam felhasználni ellene. A többi 
vádak alaptalanságáról is tökéletesen tájékozva 
voltam, de mégsem tártam fel, hogy nem iga
zak. A bosszúvágy kiforgatott jobbik lényemből. 
Soha magamnak megbocsátani nem fogok.

Olga szégyenkezése és bánata őszinte volt. 
Annyira gyötörte magát, hogy végül is azt aján
lottam neki, hagyja el az intézetet, keressen új 
munkakört, más környezetet. Meg is fogadta taná
csomat, eltávozott ö is az elmegyógyintézetből. 
De az érintkezés közöttünk megmaradt, fennáll 
most is és számtalan bizonyítékkal bizonyíthatom, 
hogy bflnbánata tartós volt. Olga nemcsak kör
nyezetét változtatta meg, hanem egész lényé
ben gyökerestől megváltozott maga is. A hideg 
észlényből, a szív és bensőség embere lett s min
den törekvésével, éjjel-nappal azon dolgozott, hogy 
az Ábrahám dr. urat ért nagy igazságtalanság jóvá- 
tétessék és hogy Ábrahám teljes elégtételt kapjon.

Olga szorgalmának köszönhető, hogy Bánáth 
tanácsos úr segítségével ennek a történetnek min
den kis részletét össze tudtuk gyűjteni, a szín 
igazságot kideríteni és hűséges lélekkel írásba fog
lalni. Tettük ezt azért, mert a fegyelmi bíróság elé 
akartuk tárni a való tényállás egész anyagát. Ele
inte biztosra vettük, hogy ennek ismeretében Áb
rahám dr. urat a fegyelmi bíróság nemcsak fel 
fogja menteni, de neki teljes elégtételt is fog szol
gáltatni, azonban reményünk valóra válására igen 
sokáig kellett várnunk s így mindinkább megin
gott bizalmunk. A fegyelmi tárgyalás megtartá

sát különböző lehetetlen ü r ü g y e k h o s s z ú  
éveken át húzták-halasztották. Ábráfiam első idő
ben még megkapta fizetése egy részét, később 
csak üresen kongó biztatást.

Közben ismeretlen rossz nyelvek a legsöté
tebb híreket terjesztették a nagyközönség körében 
Abrahám orvosi működéséről. Az ellene folytatott 
rágalomhadjárat azért volt nagyon veszélyes, mert 
a forrást nem lehetett megtalálni. A különböző 
rágalmak egyben mind egyeztek. Abban, hogy Áb
rahámnak azért kellett elhagynia az elmegyógyin
tézetet, mert súlyos orvosi hibái révén nemcsak 
sok ember egészségét, de életét is elpusztította.

E rágalmak természetes következményeké- 
pen Ábrahám praxisa nem tudott megindulni. 
Régi betegeinek a magukat jól elleplező informá
torok azt mondották: Ábrahám nemcsak állását 
vesztette el, hanem azt a jogát is, hogy orvosi 
gyakorlatot folytathasson. Ezért őt nem merték 
felkeresni. Újak meg nem jöttek.

így Ábrahám nemcsak a kereset, hanem a 
gyógyítás lehetőségétől is meg volt fosztva. Óráról- 
órára a testi éhenhalás és a lelki megcsonkíttatás 
veszélyével nézett farkasszemet. Ebben az állapot
ban valóban nagy erkölcsi erő kellett ahhoz, hogy 
tervezett két nagy tudományos munkáját csakugyan 
megírja. Mivel ma ezek a tudományos művek már 
általánosan ismertek, e sorok olvasói is biztosan 
hallottak róluk. Laikusok és szakemberek nagy 
sokasága tanúsítja, hogy mindkettő, úgy az „Át
meneti tudatformák a múltban 'és jelenben" mint 
„A modern kor jellegzetes psichikai jelenségei, az 
evolúció és nivolúció megvilágításában": a mai 
meggyötört emberiség igazi jóttevői.

Ábrahám tudományos müveinek áldása or
szághatárokon túlterjedt s Ábrahámnak nagy hír
nevet szerzett. Ezeknek a nagyértékü tudományos 
müveknek köszönhető, hogy a fegyelmi bíróság, 
amely éveken keresztül nem tűzött ki végtárgya
lást Ábrahám fegyelmi ügyében, végül is elröstelte 
magát s belátta, hogy elvégre egy világhírű ember 
ügyét nem lehet a végletekig húzni-vonni.

Mindnyájan, akik szerettük Ábrahám dr. urat, 
izgatottan és reszketve vártuk a fegyelmi tárgya
lás időpontjának közeledtét. Körülbelül egy héttel 
vagy fiz nappal a fegyelmi tárgyalás megtartása 
előtt, meghívót kaptunk Bánáth tanácsos úrhoz: 
Olga, Seraphicus, Mária hercegasszony, Margit 
grófnő, néhány orvos és én, hogy megbeszéljük, 
minő magatartást tanúsítsunk a fegyelmi tárgya
láson s miképpen biztosíthatjuk leginkább Ábra
hám dr. úr fegyelmi ügyének sikeres elintézését. 
Tudtuk jól, hogy mi minden forog kockán s re
mény és félelem közölt hánykolódott lelkünk.

(Folyt, köv.)
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