
1927 február 24. (44. sz.) Budapesti Hírlap
étet szempontjából a valorizálás katasztro
fálissá vállwtik. Felelős állásában nem in
tézkedhetik könyelmüen. A hadikölcsön- 
iegyzök nagyon sok áldozatot hoztak, de 
most a kérdés az. hogy mely irányban le
het megoldani a problémát, és megérett-e 
az idő a megoldásra. Nem állítja, hogy 
nem lehet ezzel a kérdéssel is egyszer majd 
foglalkozni. Vannak azonban az állami 
költségvetéssel összefüggésben olyan prob
lémák, amelyeket meg kell oldani, mielőtt 
további terheket vállalhatnánk.

Azt a pénzügyi politikát, amely ezekkel 
nem számol, semmire sem tudja becsülni. 
A bevételek oldaláról nézve a kérdést, az 
< á ócsii lekent és irányzatának hive. De ezt a 
kérdést is megfontolással kell kezelni. Csak 
nagyon erős gazdasági élettel rendelkező 
országok építhetik ki erősen az egyenes- 
adókat. Megtörténhetik, hogy egyszer egész 
Európa áttér a forgalmi adó szempontjá
ból mérsékeltebb bázisra. Nálunk azonban 
a forgalmi adó 1 százalékos leszállítása 
nem kevesebb, mint 56 millió pengő bevé
tel kimaradását jelentené. A vámbevételek
nél a kereskedelmi szerződések nagy vál
tozást hozhatnak. Megtörténhetik az is, 
hogy az a világgazdasági fejlődés, amely 
az elmúlt négy-öt évben kétségtelenül na
gyon enyhitetle a kereskedelmi szerződé
sek terén a korábbi elzárkózottságot, to
vább halad és égési Európában sokkal 
mérsékeltebb trifarendszerl hoz magával. 
Bármilyen szívesen hozna olyan terveket, 
amelyek a közhangulatnak megfelelnek, 
kötelességének tartja, hogy az államház
tartás nagy érdekeinek megóvására min
den népszerűtlenséget is vállaljon. Rámutat 
arra, hogy például 10 százalékos valorizá
ció 1200 millió terhet jelentene az ország 
számára, aminek •'! százalékos kamata évi 
.16 millió, í százalékos kamata iS és .5 szá
zalékos kamata 60 millió lenne. Utal a kül
földi példákra, amelyek azt mutatják, hogy 
a nagyon gazdag és kitűnő gazdasági vi
szonyok között élő országok sem valorizál
tál. máshol, mint ahol a pénzük értéke 
megállt. Ha a gazdag országok nem men
tek messzebb, akkor egy tönkretett állam
tól miért kívánnak többel? Nem vaskala- 
posságból zárkózik el a valorizációtól, de 
ma nem tudja megmondani, hogy úgy fog-e 
fejlődni az ország helyzete, hogy ez ké
sőbb lehelő lesz. Amikor kérdőjelek elöli 
áll ezen a léren s látja, hogy milyen nagy 
önfeláldozással sikerült szanálni az orszá
got. azt kell kérnie: ne vigyük az országot 
mégegyszer szanálás elé, mert soha többé 
nem tudjuk szanálni.

A agy Emil félreértett szavainak megma
gyarázása címén szólalt föl. majd a bizott
ság általánosságban elfogadta a népjói'fi 
és munkaügyi tárca költségvetését és azzal 
együtt Erdélyi AlaJár javaslatát, amely 
szerint a bizottság jelen-ésébe vegye föl azt 
a kívánságát, hogy az állami bevételek fö
löslegéből a népjóléti miniszter fedezetet 
kapjon, főleg az Alföld elhanyagolt köz- 
egészségűgvi viszontlátnák megjavítására.

A részletes tárgyalás során IVolff Károly 
szóvátclte azt. hogy a gyógyszertár-adomá
nyozások alkalmával némelyek meg sem 
nyitják gyógyszertárukat, hanem eladják, 
és ezzel megokotatlanul igen nagy haszonra 
tesznek szert.

Vass József népjóléti miniszter kijelen
tene. hogy a gyógyszertárak ilyen tovább
adását a legnagyobb mértékben elítéli, je
lenleg azonban ez ellen semmi törvényes 
eszköz nem áll rendelkezésére. Kívánatos 
volna a vonatkozó törvénynek megfelelő 
záradékkal való kibővítése.

A bizottság ezután a népjóléti miníszté 
ritim költségvetését részleteiben is elfogadta

Ezután Platthy György előadó ismertette 
a belügyi költségvetést. A számszerű ada
tok isme:t-etése után a bizottság megszakí
totta a tanácskozást és legközelebbi ülését 
csütörtökön délután ö órakor tartja, amelv 
alkalommal a belügyi tárca költségvetésé
nek befejezése titán átfér a föl imive'ésiigyi 
tárcára.

miniszter pedig a népszövetségi tanács 
márciusi ülésszakára Gertibe utazik, abban 
állapodtak meg, hogy a legközelebbi kis- 
antant értekezletet április első felében Cseh
országban tartják meg. Az értekezlet napi
rendjén az egyes kis-antant államokat érintő 
aktív nemzetközi politikai kérdések szere
pelnek.

C áfolat.

Félhivatalosan jelentik: Az egyik déli lap 
máj számában megjelent hirt, amely sze
rin! May.er János földmivelésügyi minisz
ter megválik állásától, valamint az ehhez 
a híreszteléshez fűzött minden kommentárt 
illetékes helyen kategorikusain megcáfolják.

Orvostudomány és babona
Verebély Tibor dr. orvosprofesszor előadása.

Az Orvostanhallgatók Segítő Egyesüle
tében Verebély Tibor dr. egyetemi tápár, 
a klinika igazgatója tartott előadást. A 
termet zsufolásig megtöltötték az érdeklő
dök, akik között megjelent Grósz Emil, 
Vámossy Zoltán és Kenyeres Balázs pro
fesszor is, valamint a főváros orvostársa
dalmának számos kitűnő tagja.

Verebély professzor előadásának tárgya 
.4* orvostudomány és babona egymáshoz 
való viszonyának vizsgálata volt. Előadá
sát azzal a megállapítással kezdte, hogy a 
hat Kin a még a mai modern világban is 
erősen befolyásolja az élet minden terré
numát. Rendszerint a tudomány és vallás 
mezébe öllözik és így az, aki ellene küzd, 
gyakran a vallástalanság és tudományéi- 
lenesség látszaíát veszi magára- A babona 
az emberi érzések mélyében gyökeredzik. 
Ezért nehéz ellene küzdeni. Ezután szá
mos népszerű babonát sorolt föl Verebeiy 
professzor, amelyek leginkább az égites
tekhez, szellemekhez, időjáráshoz, napok
hoz, állatokhoz, növényekhez, amulettek
hez, számokhoz, foglalkozásokhoz és ál
mokhoz fűződnek. Megemlékezel! a kü
lönféle jóslás! metódusokról, a kártvaVe- 
lésről, a tenyérjóslásról és a párisi szalo
nok legújabb szórakozásáról: a láb jóslás
ról, szentelt néhány szót Sirius mester 
balsikerii tevékenységének is és elmondta, 
hogy Parisban jelenleg 6000 jós keresi 
meg a kenyerét, ami nem éppen ártalmat
lan körülmény az emberi egészségre és 
boldogságra nézve.

Mi a babona?
Ezután a babona meghatározását fogal

mazta meg Verebély professzor. Babona 
minden olyan óltalónasan elterjedt feltevés, 
amely a tudomány, vallás és filozófia taní
tásaival ellenkezik. A babona látszatra fel
veszi a tudomány, vallás és filozófia jel
lemvonásait. éppen azért megtévesztő és 
veszedelmes. A babona majdnem az összes 
tudományágakban felütötte a fejét, a ma
tematikában a kabalisztikus számrendsze
rek alakjában, a fizikában a perpetuum 
mobile-féle feltevésekkel, a csillagászatban

óka elsősorban a gondolkodás mechaniz
musában rejlik. Az emberek szeretnek ál
talánosítani és hamis okozati kapcsolato
kat feltételezni. Ezt használják ki a ku
ruzslók, akik általában kitűnő pszihiáte- 
rek. ezenkívül nagy reklámmal dolgoznak, 
aminek nagy hatása van a szuggesztibilis 
közönségre. Ennek köszönhető, hogy pél. 
dául a müveit Berlinben kévéig idővel ez
előtt több mint 12.000 kuruzsló működött 
és csak 8000 orvos.

A betegek.
Az orvosok munkáját azonban nemcsak 

a kuruzslók nehezítik meg, hanem maguk 
a betegek is. Már a betegségek keletkezésé
nél kezdődik az emberek kultúrálatlan vi
selkedése. Inkább ördögűzéshez és más 
déléhez folyamodnak, minthogy orvoshoz 
forduljanak. Igaz, hogy az orvos csak meg
figyeléseket tehet, magát a bajt, a fájdal
mat csak a beteg érzi. A hiba azonban ott 
van. hogy a beteg azt hiszi, hogy a bajt 
érti is. A betegségek megelőzésénél még- 
inkább előtérbe kerül a babona, amulettek, 
lulságba vitt edzés és más cfélék utján. A 
gyógyításnál aztán teljes gőzzel működni 
kezdenek a javasasszonyok, borbélyok, 
gyógykovácsok, természetes gyógyítók és 
mások.

Tagadhatatlan, hogy az orvostudomány
nak azok az ágai, amelyek ma a kuruzslók 
kezébe kerültek, alapgondolatukban sok 
’rdományos és észszerű megállapítást hor
doznak. Így például a homeopátia, a ter
mészetes gyógymód, vizgyógyitás, nappal 
való gyógyítás, de ezeket is, mint a raag- 
netizmus, a hipnotizmus és a spiritizmust 
ostoba vagy nyerészkedni akaró emberek 
a kezükbe kerítették. Csak az a sajnálatos, 
hogy ezekhez az üzelmekhez orvosok is 
segitő kezet nyújtanak.

Ezután Verebély professzor azzal a szo
morú megállapítással fejezle be előadását, 
hogy a babona renge'eg élelet rövidített 
meg és pusztított el. Éppen ezért nyoma- ! 
tékosan felhívja a hallgatóságot a babona ! 
'leni küzdelemre.

A hallgatóság lelkesen megéljenezte a !
az asztrológia nevű áltudomány révén, j mindvégig érdekes és sziporkázóin szelle- 
amelynek még oly kitűnő tudós is, mint j mes előadást.
Flammariön. áldozatul esett. ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A POLITIKA HÍREI.
Magyar—cseh tanácskozás a Duna- 

kérdésekről.
A Magyarország és- Csehország batársza-» 

bályzatának előkészítéséről és egyes ha'ár- 
iigvek rendezéséről legutóbb Prágában foly
tatott lárgya'ás a határszabályzat kérdésén 
kívül a Pozsony és Szob közöt1 i Duna-szn- 
kaszra vonatkozó egyes hajózási és folyam
rendészeti kérdések szabályozásával is fog
lalkozott. A tárgyalások során sikerült - a 
kérdések tisztázását előbbre vinni és a két 
kormány megbízottai megállapodtak abban, 
hogy a tárgyalásokat május elején Buda
pesten folytatják.

A kisantant uiabb konferenciája.
Óráéból jelentik: A Tagespost jelenti

Belgrádiról: Belgrád. Prága és Bukarest kö
zött legutóbb tárgyalások folytak a legkö
zelebbi kis-antant értekezlet ügyében. Te
kintette! arra. hogy a szerb kü'ügyminisz- 
ter a költségvetés elfogadása elölt nem tá- 
vozhatik Bclgrádból, Benes dr. cseh külügy

A babona az orvostudományban.
A babona legjobban az orvostudomány

hoz férkőzött hozzá és ennek főoka az, 
hogy az orvostudományban, sajnos, még 
mindig nagyon kevés pozitív tudás van, 
különösképpen a biológia alapvető kérdé
seiről.

A görög és római birodalmak szinte tel
jesen mentesek voltak a babonától; a ke
resztény középkorban azonban annál job
bam elterjedtek a téves hitek, aminek oka 
elsősorban a vallás felemelkedése és a tu
domány lesülvedése következtében előálló 
ellentét volt.

A kuruzslók.
Ma. — szomorúan kell megállapítani, — 

a. kuruzslók leggyakoribb látogatói nem az 
alsó néposztályból, hanem a születési és 
pénzarisztokrácia, továbbá a bitók, katonák 
és tavitól; köréből kerülnek ki. Hogy az 
emberek általában oly könnyen kerülnek 
kuruzslók és spiritiszták hálójába, annak
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Mentőállomás Mohácson.
A Vármegyék és Városok Országos Men- 

lőegyesülete, amely múlt év júniusában 
alakult meg Agorasztó Tivadar alispán el
nöklésével, csöndes, de kitartó munkával 
elérte, hogy megszervezhette első mentő
állomását. Ezt a mentőállomást, melyet 
valószínűen rövidesen még sok vidéki 

cntőállomás felállítása fogja követni, a 
mohácsi Szent László-közkórházban szer
vezték meg Fischer Béla dr. alispán tánio. 
gátasával. A mentőállomást, amelyet most 
következő vasárnap, 27-én adnák át ren
deltetésének ünnepség keretében, Mihályffy 

| István dr. kórházigazgató-főorvos fogja 
vezetni, a mohácsi mentőfiókegyesület élén 
pedig Margitéig Lajos dr. polgármester és 
Németh Károly főszolgabíró áll. A mohácsi 
mentőállomás működésének megkezdését 
rövid pár héten belül követni fogja a szer
vezés alatt álló siklósi, majd a pécsi egye
tem klinikájának kebelében Pékár Mihály 
dr egyetemi tanár vezetése alatt álló pécst 
mentőállomás felavatása. Igv Baranya vár
megye összes községeit bevonják az első 
segítségnyújtás akciójába. Az országos 
egyesület már előkészíti Tolna vármeggé-

— Epekő-, vesekő- és bőlyagköbetegek,
valamint azok, akik húgysavns sók fölsza
porodásában szenvednek. a* természetes i 
..Ferenc József'1 keserüviz használata mel
lett az ágapotuk enyhülését érhetik el. Az 
orvosi gyakorlat számos kiváló férfla hosszú 
megfigyelés alapján megállapította, hogy a 
Ferenc József-viz hirtos és rendkívül kelle
mesen ható hashajtó, s ezért prostatabeleg- 
ségeknél is ajánlják. Kapható gyógyszertá
rakban, drogériákban és lüszerüzlelekbeu.

nck a megszervezését is, ami a baranya- 
vármegvei szervezkedés befejezése után a 
legrövidebb idő alatt szintén megvalósításra 
kerül.

A lb ert T h o m a s  
látogatásai*

Aliiért Thomas volt francia miniszter, a 
Népszöve' mellett működő Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal vezetője ma délelőtt a 
kormány által kíséretébe beosztott Márffy- 
Mantuano Rezső meghatalmazott miniszter 
tá r aságában meglátogatta a főváros né
hány nevezetességét, látogatást tett a főpol
gármesternél, délben a külügyminiszter 
vendége volt, délután pedig meglátogatta 
a keresztén-szocialista szakszervezetek szö- 
vv’ségét. Látogatásairól tudósítóink a kö
vetkezőket jelentik:

A fővárosnál
Albert Thomas ma meglátogatta Ripka 

Ferenc d r#  főpolgármestert, akinél beha
tóan érdeklődött a főváros ügyei és hely
zete iránt. Ugyancsak meglátogatta a fő
polgármestert ma délelőtt Lectz angol város 
lordmajorja, aki családjával együtt tanul
mányútra érkezeit Budapestre. Zilahi/ De
zső rendezésében pénteken délben dezsőnét 
ad .. főváros a francia politikus tisztele
tére a Gellcrt-szállóban és arra az illetékes 
fővárosi hatóságokon és szakbizottságok 
tagjain kívül meghívót kaplak a szociál
politikával foglalkozó minisztériumok főbb 
emberei is. A dezsöné után Albert Thomas 
Libcr tanácsos kíséretében meg fogja te
kinteni a főváros szociálpolitikai intézmé
nyeit, a városi árvaházakat, a népszállót, 
a szc"énvházakaf, továbbá a tüdőbeteg 
dizpenzerekel.

A külügyminiszter dezsőnéjén.
Albert Thomas tiszteletére ma délben 

két órakor Walko Lajos külügyminiszter 
és felesége dezsőnét adott. A megjelent 
vendégek közt ott volt Apponyi Albert 
gróf, Tylcr, a Népszövetség által kirendelt 
ellenőrző főmegbizott. Márffy-Mantuang 
Rezső, Nuber Sándor követség) tanácsos, 
a külügyminisztérium' főtisztviselűi, Bár* 
dossy László osztálytanácsos, a külügy
minisztérium sajtóosztályának vezetője, 
továbbá Chorin Ferenc. Tolnay Kornél és 
Vészi József és Csajthay Ferenc főszer
kesztők.

A keresztényszocialis'a szak
szer vezetetnél.

Délután hal órakor Albert Thon.as 
irodafőnöke, Viplc Marius, valamint 
Márffy-Mantuano rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter kíséretében 
meglátogatta a keresztényszocialista szak
szervezetek szövetségét, ahol Mónik Zsig- 
mond a keresztényszocialista szakszerve
zetek nevében üdvözölte Albert Thomast. 
Tájékoztatta egyszersmind öt a keresz
tényszocialista szakszervezetek mozgalmá
ról. Utána Albert Thomas még elbeszél
getett Kacsán Károly országgyűlési kép
viselővel és Szabó József volt nemzetgyű
lési képviselővel is. Albert Thomas a legna- 
gvobb elismeréssel nyilatkozott a keresz- 
ténvszocialista szakszervezetekben és az 
egves szakszervezeti szövetségekben ta
pasztaltakról. Különösen nagy érdeklő
déssel viseltetett a kereszlényszoc.ialisla 
bányász- cs földmunkásszövetség helyzetű 
iránt.

Fogadó est a képviselőház 
elnökénél.

Albert Thomas és kísérete már a dél
előtt folyamán látogatást tett Zsitvay Ti
bornál, a képviselőház elnökénél, aki Ka- 
raffiátli Jenő háznaggyal együtt végig
vezette a vendégeket a parlament folyosó
ján és egy pár percre a miniszteri főtiszt- 
viselők részére fönntartott páholyban is 
megjelentek, éppen akkor, amikor Búd 
János beszéde befejezéséhez közeledelt. 
A magyar parlament ülésterme ugyan jó
val kisebb, mint a Palais Bourbonná ha- 
lalmas csarnoka, ahol a volt francia mi-

á k


