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C É L U N K 
Nemzetünk ezeréves múltja is-

mét sorsfordulóhoz jutott. Meg-
nyílt előttünk a reménység kár-
pitja, hogy hazánk területének 
egy része visszakerül és elszakadt 
testvéreinket újra szabadon ölel-
hetjük. E nehéz történelmi időben 
valósítsuk meg mi is nemzetünk 
nem csupán kiilső, hanem belső 
érzelmi egységét is. Ne engedjük, 
hogy a gonosz kezektől szított bi-
zalmatlanság és kétség rést üssön 
sorainkban. Minden eszközt meg-
kell ragadnunk,, hogy végre erő-
teljes lépés történjék a magyar 
élet válságának megszüntetésére. 
Jól tudjuk, hogy ebben a hazá-
ban ma is van nagyon sok sajgó 
kebel és rengeteg kielégítetlen jo-
gos kívánság. De azt is jól tudjuk 
és érezzük, hogy ma csak egy igaz 
út van: a nemzeti egységbe forra-
dás útja. Ma minden magyarnak 
tömött sorokban kell felsorakozni 
azok mögé, akiket az isteni gond-
viselés a nemzet élére állított. E 
tömött sorokban mi magyar ma-
gántisztviselők is masírozni aka-
runk s ezért új bitet, ú j bizalmat 
és új erőt igyekszünk ezen társa-
dalmi osztályba sugározni. 

Az a kérdés: ki jutunk-e, ki 
akarunk-e jutni a történelem Is-
tenkéz vonta horizontjára, vagy 
meg akarunk fulladni a pártpoli-
lika szűk, levegőtlen falai között? 
Az egyes magyar társadalmi osz-
tályokat még ma is, ezekben a 
sorsdöntő időkben, nem a nagy-
szerű históriai hivatás problémái 
foglalkoztatják, hanem haszonta-
lan politikai frázisok. Közéletün-
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ket valami megmagyarázhatatlan 
általános irányvesztettség jellem-
zi, amelyből kiváló vezérek heroi-
kus erőfeszítései ellenére sem tu-
dunk kibontakozni. Évtizedek óta 
tétlenül nézzük, hogyan küzd, dol-
gozik helyettünk egy-egy bátor 
férfi, s zsibbadt lélekkel ráhagy-
juk ismét a nemzet sorsát egy-egy 
nagy ember múló létének kártya 
alapjára. Egyetlen ember pedig 
— ha még olyan nagy is — nem 
képes megmenteni egy népet, ha 
ez a nép maga nem ébred rá, hogy 
meg kell mentenie önmagát. Nem 
egyetlen akaratnak kell millió 
részekre oszlania, hanem millió 
és millió akaratnak kell eggyé 
fonódnia ahhoz, hogy valamely 
nemzeti hérosz isten áldott erő-
feszítése történelmi csodákat mű-
veljen. A mi feladatunk az, 
hogy ennek a históriai csoda-
tételnek a megvalósulásához mi is 
szerény erőnkkel hozzájárulhas-
sunk. Nem egyeseknek, pártok-
nak, érdekszféráknak közérdekké 
nyilvánított egoizmusát, hanem 
az élő nemzet ösztönös világnéze-
tét keressük. Azt a közvéleményt 
akarjuk látni, különösen a mosta-
ni súlyos időkben, mely minden 
pártoknak felette áll, mely ural-
kodik és irányít, él és parancsol 
az intézményekben, a parlament-
ben éppúgy, mint a sajtóban és 
az irodalomban, — s amely ellen 
büntetlenül nem lehet véteni. 

Ez a körülmény csal: az ezeréves 
nemzeti eszmén és az ezzel egybe-
forrott faji öntudaton épülhet fel. 

Mi legyen tehát a Keresztény 

M agántisztviselők Szövetségének 
célja? Az öntudat megteremtése 
és fejlesztése a magyar magán-
tisztviselő lelkekben. Munkája le-
gyen tehát egyrészt ébresztő, más-
részt művelő és szervező. Keresse 
és hívja a magyar magántisztvi-
selő tehetségeket s az együttérzés 
és összetartás meleg körében igye-
kezzék azokat naggyá érlelni és a 
nemzeti életnek arra a mezejére 
juttatni, ahol a nemzet javára a 
legértékesebb munkát végezhetik. 
A kor sivár szikjét át akarjuk 
törni, hogy a nemzeti eszmék és 
célok magvainak felhozzuk alóla 
a nemzeti és ezzel egyúttal a ma-
gántisztviselő társadalmi öntudat 
őserejű humuszát. 

A Keresztény Magántisztvise-
lők Szövetségének a politikai 
arénában nincs mit keresnie. Mi 
nem vagyunk se párt, se frakció. 
Van politikai hitvallásunk, de az 
nem szektárius, hanem egyete-
mes, a magyar faj, az ősi törté-
nelmi nemzet ezeréves múltja és 
tündöklő jövője a mi hitünk. Vall-
juk a keserű, de már virradó má-
nak könnyes nagypéntekjén, hogy 
közeleg a keresztre feszített Hun-
gária boldog húsvétja, mikor sír-
ja elől elgördül a trianoni kő. A 
feltámadás isteni erői dolgoznak 
az élet szem nem látta mélyén, a 
mi teendőnk csak az, hogy ide-
kint, a sír előtt vessük vállunkat 
a kőnek. 

Áttanulva a multat, felismerve 
korunk szellemét, lelkünkben 
újjászületve lépjük át egy újabb, 
boldogabb jövendő küszöbét. 
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Az ellenőrző bizottság 
végre mégis csak megkezdte működését. Hosszú, kínos várako-

zás és sok sürgetés előzte meg jövetelét, de itt van. Nem úgy, mint 
ahogy joggal vártuk, de ne feszegessük most már a mellékesnek ne-
vezhető körülményekei, mert a lényeg az a tény, hogy működik. 
Most már rajtunk a sor, magántisztviselőkön, hogy ne legyen munka-
nélküliségre kárhoztatva és rajta, valamint az illetékes körökön pe-
dig, hogy ne legyen ez a bizottság is — sóhivatál. Mert panasz, az 
van bőven. Taggyűlésünk is csokorba kötött jónéhányat a munkaidő 
tekintetében. A furfangok egész skálájával igyekeznek.kijátszani a 
44 órás munkaidőt minden miniszteri kijelentés ellenére és a keve-
sebbet, azon nagy vállalatoknál, ahol előzőleg sem érte el a 44-et. 
Szinte megdörzsöli az ember a szemét, hogy nem álmodik-e? Lehet-
séges, hogy a miniszter beszélhet és határozhat, amit akar, mégis 
csak az történik mindenben, amit az igazi hatalmasok akarnak. Ta-
lán szabad most remélnünk, hogy az ellenőrző bizottság tényleg neve 
szerint cselekszik és valóban alaposan, de egyben gyorsan leellen-
őriz minden panaszt, amit tudomására hoznak, sőt utánanéz annak 
is, amit kifejezetten és hivatalosan nem jelentenek be, de mégis tu-
domására juthat. Hisszük, hogy a bizottság élettel lesz Telítve és az 
életért dolgozik. A mi életünkért. De mi sem várhatjuk, hogy minden 
bajra a bizottság önmagától jöjjön rá és igenis, most itt az' ideje, 
úgyszintén a hely is már megvan a panaszok előadására. Vége an-
nak, hogy egymásnak keseregjük el, ami jagtalan: tessék a bizott-
sághoz fordulni, vagy aki rémeket lát, jöjjön a szövetségbe. így az 
ellenőrző bizottság nem lesz munkanélkül és foglalkoztatottságával 
egyenes arányban csökkeni fog a tényleges munkanélküliek száma. 
'Ez a cél! 

& 

A legkisebb fizetés 
megállapítása szintén megtörtént az ipari tisztviselők részére. 

Csupa jó hír, illetve kellemes remény egyelőre, amíg a gyakorlatról 
is meggyőződünk. Szavának állt a legkisebb munkabért megállapító 
bizottság: valóban azt a legkevesebbet állapította meg, amit csak 
lehetett és amit a nagyvállalatok eddig is fizettek. Mintha a törvé-
nyeket és rendeleteket nálunk a nagyvállalatok gyártanák fíedaux 
rendszerrel... Véletlenségből sem fordul elő, hogy náluk valamelyes 
javulás mutatkozhasson! De nem baj — vigasztaljuk magunkat —, 
mert ismét az a lényeg, hogy történt valami. Először az, hogy a kezdő 
tisztviselők nincsenek magukra hagyva és kiszolgáltatva a vállalatok 
kénye-kedvének. Másodszor pedig — ami még ennél előnyösebb — 
a kisebb üzemek és vállalatok tisztviselői részére, a megállapított leg-
kisebb bérek kétségtelenül javulást hoznak. De tálán a legtöbbet a mi 
fiatal hölgyeink: az irodakisasszonyok, a gépírólányok nyerik, akik-
nek munkáját most már nem lehet aláértékelni. Ha szabad ezt a túl-
zott kifejezést használni: a bérmegállapító bizottság munkája — 
korszakalkotó volt, legalább is annyiban, hogy a női munkát egyen-
rangúsította a férfi munkával, amennyiben az iskolázottság azonos. 
Summa-summarum: megint történt valami. Megint egy lépés előre 
a magántisztviselő társadalom porlepte göröngyös vándor útján, ami-
ről feltesszük, hogy ebben a vonatkozásban csupán kezdet. És kez-
detnek nem túl rossz, különösképp, ha értékelni tudjuk azt a tényt is, 
hogy a munkaadók és munkavállalók egyhangú határozatából szüle-
tett. Mert ez is valami és azt a reményt ébreszti bennünk, hogy talán 
szintén új korszak virradását jelenti, amikor a töke elismeri a munka 
egyenrangúságát és értékét. Mert — sajnos — eddig messze voltunk 
ettől. Jaj, de messze! Pontosan olyan messze, mint Makó Jeruzsá-
lemtől, vagy a mammut a szúnyogtól. 

* 

A mammut 
az őskor leghatalmasabb állatja volt, ami elpusztult és elpor-

ladt, ámde korunkban újjáéledt a fizetésekben. A szúnyog viszont 
a jelenkor kellemetlen jelensége, amit mi fizetésünkön érzékelünk. 
És kérdezzük: ha a mammut elpusztult, hogy maradhat a mammut-
fizetés örökös? Főként pedig miért kell nekünk fizetésünket szúnyog-

Visszapillantás 
Az október 26-án megtartott, igen 

érdekes és az egész magántisztviselő-
társadalomra nézve rendkívül fontos 
problémákat tárgyaló taggyűlésün-
kön elhangzottak mély benyomást 
gyakoroltak reám és azt hiszem 
mindnyájunkra. Nem hallgathatom 
el, hogy mennyire végtelenül jól 
esett hallani, hogy minden nyomorú-
ságunk közepette, életfontosságú 
kérdéseink tárgyalása során, végig 
hangzott egy szó, végig vezetett egy 
gondolat, mely elsősorban és minde-
nekelőtt izzó magyarságunkról tett 
tanúbizonyságot. Ezt szavakkal fe-
lesleges bizonyítanunk, eléggé bizo-
nyítja ezt az a tény, hogy sorsdöntő 
kérdéseinket készséggel, zokszó nél-
kül állítjuk nemzeti életkérdéseink 
után a második helyre. 

Ez magától értetődő dolog, ez így 
van rendjén, szégyen volna az, ha 
másképpen lenne. Azonban! 

Azonban a legelsősorban rendezen-
dő, mindannyiunkra nézve legfonto-
sabb nemzeti kérdések minden 
erőnkkel, összetartásunkkal való tá-
mogatása mellett, éppen a tagérte-
kezleten elhangzott kérdések olya-
nok, amelyek a nemzeti kérdésektől 
nem függetlenek, amelyek a nemzet-
védelmi kérdésekkel bizonyos pon-
tokon összefüggenek. 

A katonai szolgálattételre behí-
vottak fizetésének kérdése, a közis-
mert túlórakérdések és végül a leg-
kisebb miiukabérek problémája szo-
rosan összefüggenek egymással. 

A vállalatok alkalmazottai közül 
eddig elég jelentékeny számban hí-
vattak be katonai szolgálattételre. 
Ennek eredményeképpen az itthon 
maradt tisztviselőkre több munka 
maradt, és mivel ily rendkívüli vi-
szonyok között a túlórázás szükség-
szerűségét egy vállalatnak, vagy 
kereskedésnek sem nehéz indokolni, 
mindegyik él a túlóráztatás jogával. 
A katonai behívások előtt is megtet-
ték ezt, mert már kiment a divatból 
az a szólam, hogy a jobboldali irány-
zat miatt nincsen munka és nincsen 
üzlet. 

A túlóráztató munkaadók azonban 
a törvényes rendelkezéseket sem a 
túlórák mértékét, sem annak díjazá-
sát illetőleg nem tartják be. A je-
lentékeny munkatöbblettel megter-
helt tisztviselő és alkalmazott túl-
órázni kénytelen, a törvényellenes 
eljárások ellen felszólalni nem mer, 
ezentúl pedig még kevésbbé fog mer-
ni. hiszen a legkisebb munkabéreket 
megállapító és a közeljövőben nap-
világot látó rendelkezések számada-
tai az egyes kategóriákban szereplő 
fizetéseknél magasabb fizetéssel bíró 
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arányban érzékelnünk? Nem lehetne-e és nem volna-e itt az ideje 
a nagy aránytalanságok kiegyenlítésének? Miért kell elkerülhetetle-
nül a liovi 60 pengők mellett ezt negyvenszeresen meghaladó fizeté-
seknek lenni, vagy fordítva? Nem lehetne az egyiket feljebb, a má-
sikat lejjebb, illetve mindkettői egymáshoz közelebb hozni? Azt lúsz-
szük, ez közelebb hozná egymáshoz tulajdonosaikat is és közelebb 
hozná egyik embert a másikhoz. Az Embert! Higyjék el, hogy nem 
muszály okvetlenül mammutnak és szúnyognak lenni, különösképp 
a fizetésekben. A kis gyakornok szúnyognak is enni kell és élni akar. 
Nem akar úgy élni, mint a vezérigazgató, csak úgy, mint az ember. 
Ha pedig ehhez az kell, hogy a vezérigazgató ne éljen úgy, mint a 
mammut, csak úgy mint a legtuigyobb ember, talán ez is kibírható 
lenne. Minden esetre meg kell próbálni. És ha kissé közeledés tör-
ténne egymáshoz a fizetésekben, emberibbé válna a kistisztviselő és 
a nagyok is. A vállalatoknak egy fillérrel sem kerülne, többe, csak 
igazságosabb lenne a jövedelem eloszlás és egy nagy réteg úgy él-
hetne, mint emberhez méltó, amellett a kis csoportnak nem kellene 
semmiről sem lemondani. Csak arról a pénzfeleslegröl, amit ész-
szerűen elkölteni amúgy is képtelen. Ez pedig nála nem veszteség, 
de a kicsiknél nyereség. Életet, jobb, szebb, több életet jelent. Jelenti 
a tejet a gyermeknek, annak, aki eddig nem születhetett meg. Jelenti 
az egészséges nemzetet, a családvédelmet és annyi szépet, amit az 
ajkukon hordoznak azok, akik köziil ezt sokan meggátolják. Jelen-
tene egy nagy kiengesztelődést, szívösszedobbanást, lelki harmóniát, 
Jelentene egyformán az embert, fenn és lenn! Lehet-e akadálya 
ennek? — iqv — 

alkalmazottak részére, alacsony vol-
tuknál fokva, oly gátlólag hatnak, 
oly súllyal nehezednek a túlmunká-
val megterhelt, jogos kívánságukat 
érvényesíteni kívánó tisztviselőkre 
és alkalmazottakra nézve, hogy azok 
sérelmeiket ezentúl még kevésbbé 
merészelik még csak meg is emlí-
teni. 

A legkisebb munkabérek megálla-
pí tására vonatkozó rendelettervezet 
tartalmával, — és ezt a leghatározot-
tabban kijelentjük, — nem vagyunk 
megelégedve. A tervezetben foglalt 
fizetések „nagysága" oly messza ma-
rad a mai viszonyok közötti megél-
hetési lehetőségek mértéke mögött, 
hogy azt nem kell bővebben részle-
teznem. Az a tény, liogy a tervezet 
haladást jelent a múlttal szemben, 
az elvitathatatlan. De ez semmi eset-
re sem lehet ok a megelégedésre, 
mert ez csak azt jelenti, hogy a múlt-
ban és még a jelenben is uralkodó 
magántisztviselői anyagi állapotok 
oly szégyenteljesek, oly felháborí-
tóak voltak, hogy erre nézve egy ki-
fejezést használhattunk csak, azt, 
hogy magánalkalmazott testvéreink 
zöme éhbérért dolgozott és dolgozik. 
Az állástalansággal, a teljes nincs-
telenséggel szemben a tervezetben 
foglaltak haladást jelentenek, mert 
hiszen akinek eddig semmije som 
volt, annak most annyi ja lesz egyes 
esetben, hogy fizetéséből alig ki-
fizethető ágyáról a Beszkártnak a 
munkahelyére való eljutás lehetővé 
tételét megfizesse. 

És ezek az igazságtalanságok, mél-
tánytalanságok mind akkor érik a 
magántisztviselő társadalmat, ami-
kor annak nyugodt erkölcsi erejére 
és fizikai munkabírására eg.v for-
mán a legnagyobb szüksége van 
Súlyos, elintézetlen nemzeti problé-
mák a mi lelkünket sem hagyják 
érintetlenül. Ami nemzetünkön esett 
sérelem, az nekünk is sérelem, ami 
elszakadt testvéreinknek fáj , az ne-
künk talán sokszorta fáj , mert ra j -
tuk segíteni még mindig nem tu-
dunk. Ilyen lelki állapotban nyomo-
rúságos anyagi helyzetünk évtizedek 
óta várt ilyen rendezése fokozott elé-
gedetlenséggel töltheti el lelkünket. 

Tly lelki és idegfeszültségben tel-
jes mértékben rendezetlennek tudjuk 
a katonai szolgálattételre bevonult 
kartársaink helyzetét. Teljesen bi-
zonytalan, hogy fizetésük mily mér-
tékben já r nekik és családjaik részé-
re. És bár ezt a kérdést ismételten 
felvetettük, a kormányzat még min-
dig nem t a r t j a szükségesnek az 
anyagiakban mérhetetlen fontos, de 
erkölcsi hatásaiban nem kevésbbé 
nagy kérdés méltó elintézését. 

Elvitathatat lan tehát, hogy ezek a 
kérdések jelen állapotukban teljesen 

a munkaadók belátásától, jó vagy 
rosszindulatától, méltányosságának 
mértékétől függnek. Az egyik kér-
désben fennálló törvényen rendelke-
zések büntetlen be nem tartása vég-
eredményben számunkra annyit je-
lentenek, mintha a helyzetünk javí-
tását célzó törvények nem is hozattak 
volna. A többi kérdésben lévő bi-
zonytalanság, és semmiképpen sem 
kielégítő rendezési szándék elégedet-
lenségünket csak fokozza. 

Elég volt! A magántisztviselői 
társadalom nem hajlandó továbbra 
is arra, hogy életkérdéseit n munka-
adók kénye-kedvére bízza. Ila a kor-
mányzat elérkezettnek látta az időt, 
hogy szociális törvény meghozásával 
életbevágó problémáink egy részét 
rendezze, úgy tartsa kötelességének 
azt is, hogy a munkaadókat minden 
eszközzel kötelezze ennek a törvény-
nek betartására. Nem kívántunk és 
nem kívánunk most sem lehetetlent. 
De igenis megkívánjuk azt, hogy 
törvényben biztosított jogaink meg-
óvassanak, hogy végre a munkavál-
lalóknak ne csak kötelességei, hanem 
jogai is legyenek és hogy jövedel-
münk rendezésénél ne csak a múlt 
éhbéreinek „nagyságát" vegyék fi-
gyelembe, hanem a tényleges megél-
hetési lehetőségeket és a minimális 
szükségletek fedezésének lehetősé-
gét is. 

Vezetőségünkkel szemben a legtel-
jesebb bizalommal viseltetünk, őket 
a r r a kérjük, hogy ha az ország dol-
gai megengedik, úgy ezeket a rend-
kívül fontos kérdéseket a legna-
gyobb eréllyel igyekezzenek minél 

kedvezőbben rendeztetni. Határozott, 
erélyes állásfoglalásukat támassza 
alá az a tudat, hogy ezekben az egész 
tábort érintő és érdeklő kérdésekben 
egységesen állunk mögöttük. 

Brkk Aurél. 

Mindent vissza ! 
Testvéreink túl minden határon, 
Felétek száll ma legforróbb imánk. 
Testvéreink túl minden határon, 
Szerető szívvel vár édes Hazánk. 

Húsz esztendő tenger keservét, 
Bánatát, könnyét, mindent feledünk. 
Ha emelt fővel büszkén boldogan, 
Újra itt lesztek együtt mivelünk. 

Hozzátok vissza a Kárpátokat, 
Minden kis falut, minden patakot, 
Közös Hazánk volt ezer éven át, 
Semmit, de semmit ott ne hagyjatok! 

Hozzátok vissza a sziveteket, 
Mely a mienkkel együtt dobogott, 
Hozzátok el a szegénységet is 
És hozzatok el minden bánatot. 

Mindennek felét mi fogjuk viselni 
És amink van, megosztjuk veletek. 
Hajlékot, munkát, a szeretetet 
És minden falat magyar kenyeret. 

Testvércink túl minden határon, 
Felétek tárja karját jó Anyánk. 
Testvéreink túl minden határon. 
Visszavár régi szeretett hazánk! 

várpalotai Sági Ilona. 

Szavalta: Iby Éva okt. 26-i tag-
gyűlésünkön. 
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Rendelet a fegyvergyakorlatra bevonult 
alkalmazottak szolgálati viszonyáról 

A Budapesti Közlöny október 30-i 
száma közli a m. kir. minisztérium-
nak a rendkívüli fegyvergyakorlat-
ra bevonult ipari és kereskedelmi al-
kalmazottak szolgálati viszonyairól 
szóló rendeletet, amelynek hatálya 
az 1910—1920. M. E. számú rendelet 
alá eső kereskedősegédekre és ipari, 
valamint kereskedelmi vállalatok 
tisztviselőire, továbbá az ipari üzlet-
vezetők és művezetők egyes csoport-
ja i ra is kiterjed. 

A rendelet hatálya alá tartozó al-
kalmazottat, ha rendkívüli fegyver-
gyakorlatra vonult be, a munkaadó 
a bevonulás ideje alatt felmondással 
sem bocsáthatja el, ha azonban az 
alkalmazott a rendkívüli fegyver-
gyakorlatról való elbocsátását kö-
vető nyolc nap alatt a munkaadónál 
nem jelentkezik, a munkaadó a szol-
gálati viszonyt azonnali hatállyal 
felbonthatja. 

A munkaadó hetenként esedékes 
járandóság esetében a r ra a hétre és 
az azt közvetlenül követő hétre, ha-
vonként esedékes járandóság eseté-
ben pedig ar ra a hónapra, amelyben 
az alkalmazott bevonult, az alkal-
mazottnak a teljes kélheti, illetőleg 
teljes havi járandóságát kiszolgál-
tatni köteles. Egyebekben a munka-
adó az alkalmazottnak szolgálati já-
randóságait — a természetbeni lakás 
kivételével — a bevonulás tar tama 
alatt nem köteles szolgáltatni. 

Ha az alkalmazott a rendkívüli 
fegyvergyakorlat során a legénységi 

ségének tagja, a Mabi tevék eny-

állományban teljesít szolgálatot, 
a r r a az időre,, amely alatt a rendes 
szolgálati járandósága nem jár, el-
tartotta! részére, amennyiben rászo-
rulnak, a munkaadó havonként tar-
tási hozzájárulást köteles kiszolgál-
tatni. Tartási hozzájárulás a szolgá-
lati járandóságnak egy eltartott ese-
tében 50 százalékot tesz ki, minden 
egyes további eltarrott után ez az 
összeg a szolgálati járandóság 10—10 
százalékával emelkedik, de nem ha-
ladhatja meg a szolgálati járandóság 
teljes összegét. 

Tartási hozzájárulás címén a 
munkaadó, ha az alkalmazott tiszt-
viselő összesen legfeljebb havi száz 
pengőt, ha pedig a rendelet hatálya 
alá tartozó más személy, összesen 
havi 70 pengőt köteles kiszolgáltatni. 

A tartási hozzájárulás készpénz-
ben havonként, minden hónap ötödik 
napjáig jár. 

Az a munkaadó, aki rendkívüli 
fegyvergyakorlatra maga is bevo-
nul és ezért üzletét egyáltalán nem 
folytatja, a bevonulásának időpontja 
után esedékes tartási hozzájárulás 
kötelezettsége alól mentes. Egészben 
vagy részben mentesíthető a munka-
adó a tartási hozzájárulás kötelezett-
sége alól olyan esetben is, midőn a 
tartási hozzájárulás kiszolgáltatása 
vagyoni romlásba jut tatná. 

A tartási hozzájárulásból eredő 
igények érvényesítésére a rendelet 
gyors közigazgatási e l járást állapít 
meg. 

há ru ló folnihitokat. 

K e r e s z t é n y uri c sa ládná l , 

urinóknek családias otthon kapható 

teljes ellátással havi 70.— illetve 

65.— pengőért. 

IV. Bástya-u. 20. I. em. 

Dr. Grund Károly választmá-
nyi tag szívből jövő szavakkal 
emlékezett meg a. visszacsatolás-
ra. váró felvidéki magyarságról. 

Merényi Gyula főtitkár hang-
súlyozta, hogy bár a magántiszt-
viselői kar a. megállapított legki-
sebb fizetésekkel nincs megelé-
gedve, az eddigi helyzettel szem-
ben általában mégis javulást 
eredményezett. 

Felhívta a. magántisztviselőket 
arra, hogy a. munkaidő és mun-
kaviszonyaikkal kapcsolatos pa-
naszaikat nyújtsák be a szövetsé-
günknek, vagy a városházán mű-
ködő ellenőrző bizottságnál. Sür-
gette a. fegyvergyakorlatra bevo-
nult tisztviselők illetményeinek 
rendezését és a szövetség szociá-
lis tevékenységéről tájékoztatta 
a jelenlevőket. 

Kedvessy György ügyv. alel-
nök, Paschek Károly és Konta 
Rudolf választmányi tagok fel-
szólalása után a taggyűlés véget 
ért. 

Pécsi helyicsoportunk 
nagyarányú fejlődése 
Az a fáradhatatlan munka, 

amelyet Keinrath Willibald pécsi 
elnökünk és az ottani agilis veze-
tőség kifejt, azt eredményezte, 
hogy pécsi csoportunk taglétszá-
ma többszázra emelkedett évek 
folyamán és Pécs legjelentősebb 
magáim lkalmazott i szervezetévé 
nőtte ki magát így fizetett titkár-
ról kellett gondoskodnia, aki egész 
napos szolgálattal állhat mozgal-
munk és pécsi tagjaink rendelke-
zésére. A pécsi illetőségű Dr. Pál-
lá i László, 26 éves jogtudományi 
doktor vállalta a megbízatást, aki-
nek egyénisége garanciát képez 
csoportunk további fejlődésére és 
oltani kartársaink ügyeinek ki-
váló ellátására. 

Pécsi csoportunk jelentős kul-
turális tevékenységet, is kifejt, 
így október 22-én tartotta évad-
nyitó ünnepélyét a kat. legény-
egylet nagytermében. Az ünne-
pély nagy sikerét jellemzi, hogy 

Taggyűlésünk 
Szövetségünk október 26-án 

taggyűlést tartott vitéz Váyvöl-
gyi Ferenc elnöklete alatt. 

Babits Sándor dr, szövetségi 
ügyész ismertette a magánalkal-
mazotti kerettörvényt és az en-
nek alapján kiadott 44 órás mun-
kaidőre, a legkisebb fizetéseket 
megállapító bizottságra és a fi-
zetéses szabadságra vonatkozó 
rendeletet. 

Beller Lajos, a propaganda bi-
zottság elnöke és a szövetségünk 
által az ipari tisztviselők bér-
megállapító bizottságába delegált 
tag, ismertette az ipari tisztvise-
lők részére megállapított legki-
sebb fizetéseket. 

vitéz Vágvölgyi Ferenc, szö-
vetségünk elnöke, a. Mabi elnök-

ségéről nyújtott tájékoztatást. Is-
mertette azt a mozgalmat, amely 
a Mabinál is be akarta vezetni a 
munkaadói igazolvány díjazását, 
amit közbelépésére elejtettek. 
Ugyanis ez a megoldás kizárólag 
csak a biztosítottakat terhelte 
volna. Kifogásolta, hogy a mun-
kaadók nagy része csak késéssel, 
egyrészük pedig egyáltalában 
nem tesz eleget a Maliival szem-
ben kötelezettségének, sőt sok 
munkaadó még az alkalmazottai-
tól levont díjakat sem fizeti be 
Mivel ez sikkasztást képez, szigo-
rú eljárást sürgetett. Há a díjak 
rendesen befolynának, semmiféle 
hátrányos intézkedésre szükség 
nem volna és a Mabi teljes töké-
letességgel tudná ellátni a reá 



11. szám Magyar Magánlisztviselő 5. oldal 

Megállapították az ipari tisztviselők 
legkisebb fizetését 

Mint ismeretes, az iparügyi miniszter már ré-
gebben kinevezte az ipari tisztviselők bérmegálla-
pító bizottságát, melyben szövetségünket Beller 
Lajos kartársunk képviselte. 

A bizottság egyhangúlag az alább ismertetett 
határozatot hozta: 

Az iparban — ide nem értve a kereskedelmet, to-
vábbá a 7500—1935. M. E. számú rendelet 3. első be-
kezdésének 2. pontjában felsorolt iparágakat (fogadó-
kat, szállókat, penziókat, vendéglőket, korcsmákat, ki-
főző üzleteket, kávéházakat, kávéméréseket, továbbá a 
borbély és férfifodrász, női fodrász, kozmetikai, mani-
kűr- és pedikürüzleteket) — alkalmazott tisztviselőknek 
fizetendő legkisebb munkabéreknek az egész ország te-
rületére szóló hatállyal való megállapítására hivatott 
és a 16.094—1938. XIII. Ip. M. számú rendelettel kineve-
zett bizottság az 1938. évi június hó 15-én, szeptember 
hó 5-én es október hó 14-én tartott ülésein lefolytatott 
tanácskozások után meghozta a következő 

HATÁROZATOT. 

Az iparban alkalmazott tisztviselőknek, vagy a túl-
nyomórészt szellemi munkát végző alkalmazottaknak 
fizetendő legkisebb munkabérek tekintetében az ország 
három területi csoportra oszlik. 

I. Budapest székesfőváros, továbbá Budafok, Kis-
pest, Pestszenterzsébet, Rákospalota és Újpest megyei 
városok, végre Albertfalva, Békásmegyer, Budakalász, 
Budatétény, Csepel, Mátyásföld, Nagytétény, Pestúj-
hely, Rákoskeresztúr, Rákosszentmihály, Sashalom és 
Soroksár községek. 

II. Az ország területén fekvő összes többi törvény-
hatósági és megyei városok. 

III. Az ország területén fekvő összes többi köz-
ségek. 

A fizetendő legkisebb liavi munkabérek a következők: 

A) főiskolai oklevelet szerzett azok a tisztviselők, 
akik olyan munkakörben dolgoznak, melynek ellátásá-
hoz főiskolai képzettség szükséges: 

I. II. III. 
területi csoportban 

p e n g ő b e n 
1. első évben 150.— 150.— 150.— 
2. második és harmadik évben 170.— 170.— 170 — 
3. harmadik év után 200.— 200.— 200.— 
B) Érettségi vagy ezzel egyenrangú bizonyítványt 

szerzett, bármilyen munkakört betöltő tisztviselő, úgy-
szintén azok a tisztviselők, akiknek van ugyan főisko-
lai oklevelük, de nem olyan munkakörben dolgoznak, 
amelynek ellátásához főiskolai képzettség szükséges. 

I. II. III. 
területi csoportban 

p e n g ő b e n 
1. első évben 100.— 90.— 80 — 
2. második és harmadik évben 120.— 110.— 95.— 
3. negyedik és ötödik évben 135.— 120.— 110.— 
4. ötödik év után 150.— 135.— 120.— 
C) bármilyen munkakört betöltő olyan tisztviselők, 

akiknek érettségi vagy ezzel egyenrangú bizonyítvá-
nyuk nincsen. I. II. III. 

területi csoportban 
p e n g ő b e n 

1. első és második évben 60,— 
2. harmadik és negyedik évben 80.— 
3. ötödik és hatodik évben 
4. hat év után 
D) Ipari művezetők: 

1. első évben 
2. második és harmadik évben 
3. három év után 

55.— 50.— 
75.— 65.— 

100.— 90.— 80.— 
120.— 110.— 100.— 

I. II. III. 
területi csoportban 

p e n g ő b e n 
150.— 135.— 120.— 
170.— 155.— 135.— 
200.— 180.— 160.— 

Általános rendelkezések: 
a) A havi legkisebb munkabér egytizenketted része 

mindazon rendszeres javadalomnak, amit az alkalma-
zott a munkaadótól az év folyamán bármely eímen él-
vez, — kivéve a remuueráeiót. 

b) A tisztviselő munkabére — heti 44 órai munka-
időt véve alapul — akkor sem lehet kevesebb a most 
megállapított legkisebb munkabéreknél, ha javadalma-
zását nem havi fizetés, hanem szakmány (akkord) da-
rab, oldalszám, jutalék, órabér, napi- vagy hetifizetés 
alakjában kapja. 

. c) a havi legkisebb munkabér minden tisztviselőt, 
nemre és korra való tekintet nélkül megillet. 

d) a legkisebb munkabérek életbelépésének időpont-
jában ennél magasabb illetmények élvezetében lévő 
tisztviselőknek szerzett jogai érintetlenül maradnak, 
míg az ennél kisebb javadalmazásban részesülő tiszt-
viselők munkabére a rendelet életbelépésének időpont-
jától-kezdődően gyakorlati idejüknek megfelelő leg-
kisebb munkabér színvonalára emelendő. v 

e) Amennyiben a tisztviselő állást változtat, a más 
cégeknél eltöltött gyakorlati idő az új alkalmazásban 
érvényes legkisebb munkabér megállapításánál beszá-
mítandó. 

Budapest, 1938 október 18. 
Dr. Simay Gyula s. k. 

ny. kir. ítélőtáblai tanácselnök, 
a bizottság elnöke. 

Dr. Bányász István s. k. 
kereskedelmi és iparkamarai s. fogalmazó, 

a bizottság jegyzője. 

a „Dunántúl" című pécsi lap több 
hasábos tudósításban számol be 
arról. A város előkelősége Niko-
lits Mihály főispánnal az élén 
vett részt az ünnepélyen, melyen 
szövetségünket Kedvessy György 
ügyv. alelnökünk képviselte. 

Keinrath Willibald László elnök 
megnyitó beszéde után a. Pécsi 
Polgári Daloskör adott elő ének-
számokat. Dr. Szilléry Péter kor-
mányfőtanácsos, közjegyző „Az 
o"-TTén élete a társadalomban" cí-
men bírt ott érdekfeszítő előadást. 

Vargha Etuska énekművésznő 
operett-részleteket adott elő, majd 
Dr. Orel Géza főigazgató „Üzlet-
alapítás, üzletvezetés" címen tar-
tott nívós előadást. A kitűnően si-
került ünnepély a dalárda szerep-
lésével ért véget. 
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H Í R E K 
A Keresztényszocialista Magán-

tisztviselők Országos Szövetsége 
központi helyisége: Budapest, VIII., 
Baross-utca ii. II. emelet. Hivatalos 
01 ák szombat kivételével minden 
hétköznap d. e. 9—-12-ig és d. u. 
2—7-ig. Szombaton délután 2-ig. 
Telefon: 336—761. 

TITKÁRI ÓBAK: Szerda, csü-
törtök, péntek d. u. 5—7-ig. 

— Tobler János a miniszter-
elnöknél. Iinrédy Béla miniszter-
elnök kétízben kihallgatáson fogad-
ta Tobler János országgyűlési kép-
viselőt, a keresztényszocialista szak-
szervezetek elnökét, amikor külön-
féle szociális ügyeket beszéltek meg 
a felvidék visszacsatolásával kap-
csolatban. 

Esküvő. Szőllősi Ernő kar tár-
sunk Dósa Irén úrhölggyel, Igaly 
Irén kartársnőnk Kovács Ferenc úr-
ral , Hauptmann Vilma kartársnőnk 
Dr. Valkovszky Bertalan István ár-
ral tar tot ta esküvőjét október hó-
ban. Gratulálunk! 

Halálozás.Szalkay Sándor kar-
társunk, aki 1926 óta és Deák József-
né kartársnőnk, aki 1929 óta tagja 
szövetségünknek, meghalt. Hát rama-
radottaik fájdalmában őszinte rész-
véttel osztozunk. 

S z ö v e t s é g i n a p t á r n o v e m b e r h ó r a : 
3-án Kölcsönösségi csoportunk 

igazgatóságának ülése este fél 8 
órakor. 

4-én Dalárdánk énekpróbája fél 8 
órakor. 

5-én Rendes havi társasvacsoránk 
este 8 órakor. 

8-án Hitelszövetkezetünk igazga-
tóságának ülése 7 órakor. 
11-én Elnöki tanácsülés 7 órakor. 

13-án Tánciskolánk ünnepélyes 
megnyitása. 

15-én Tánciskolánk tanfolyama 
fél 8-tól fél 10-ig. 

16-án Választmányi ülés este 7 
órakor. 

18-án Kutiírelőadás 7 órakor. 
19-én Tánctanfolyam fél 8—fél 10-

ig, utána össztánc l-ig. 
20-án Össztáncok. 

22-én Tánctanfolyam fél 8—fél 10-ig. 
23-án Taggyűlés 7 órakor. 

26-án Tánctanfolyam fél 8-tól fél 
10 óráig, utána össztánc 12 óráig. 

27-én össztánc. 
29-én Tánctanfolyam fél 8-tól fél 

10 óráig. 
30-án Hitelszövetkezetünk igazga-

tóságának iilése 7 órakor. 
Minden csütörtökön Clubest 6 

órától. 

— A Mabi közgyűlését október 
30-án tartotta meg, amiről — vi-
téz Vágvölgyi Ferenc elnökünk 
felszólalásával együtt — lapunk 
legközelebbi számában számo-
lunk be. 

— Ausztria a csatlakozás után 
címmel tart előadást: Ilangel 
László szövetségünkben novem-
ber 18-án este 7 órai kezdettel. 
Az előadást vetített és mozgó-
fényképekkel kíséri. 

— Kulturelőadásunk. Kerék-
gyártó Árpád gimn. igazg., tanügyi 
főtanácsos, Szövetségünk nagyter-
mében október 24-én „Fajiság az 
emberiség életében" címmel előadást 
tartott . Bevezetőt Kedvessy György 
iigyv. alelnök mondott; méltatta az 
előadó kimagasló tudományos kép-
zettségét, kiváló, élvezetes előadó 
képességét. Az előadás, amelyet ezen 
az estén élvezhettünk, korunk leg-
aktuálisabb kérdése. Ideálisan po-
litikamentes felfogásban, tiszta tár-
gyilagos tények, természettudósok 
kutatásainak eredményei, ismerteté-
se a lapján jutottunk el oda, hogy el-
fogulatlan véleményt alkothassunk 
a fa j i kérdésről, amely napjainkban 
szociális létkérdéssé vált. Linné, 
Darwin, Mendel tanai és a modern 
természettudomány ismertetése után 
tiszta képet alkothatunk a f a j és fa j -

P e r f e k t m a g y a r 

gyors- gépírónő, németben is jártas 

á l l a n d ó e l f o g l a l t s á g o t keres. 

Cím: Farkas Erzsébet, 

Bpest, X. Simor-u. 4,10. lépcső III. ajtó 5. 

ta fogalmáról, az átöröklésről; meg-
ismerjük az embert, aki hasonló ter-
mészeti törvények alá esik, mint a 
növény- ós állatvilag, azonban azzal 
ellentétben, mivel az ember test és 
lélek. A lélek mentesülhet az átörök-
lés természeti törvényétől, vagyis 
az ősöktől örökölt természeten az 
embernek módjában van változtatni, 
akaratának ura tud lenni, így f a j -
tá já t jellemző káros tulajdonságok 
alól képezhet kivételt. 

Kérje mindenütt 
a közismerten 

KIVÁLÓ 
MINŐSÉGŰ 
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