
140 
XVII. évfolyam B u d a p e s t , 1 9 3 8 . d e c e m b e r h ó 12. s z á m . 

m r G n n n s z T D Ü i o 
A KERESZTÉNYSZOCIALISTA MAGÁNTISZTVISELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HIVATALOSAI (ÖZ LONYE 

Megjelenik havonként egyszer. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U . 44. 
TELEFON: 336-761. 

Előfizetési dij évi 3.60 pengő 
Vállalatoknak 20 — pengő 

ICaAáts&Kjyi fyótodolcdxk 
Ismét beköszöntött december, karácsony hava. 

Ismét felújul lelkünkben az a várakozás, amellyel 
Karácsonyt várjuk, azt a szent ünnepet, amely fel-
idézi az emberi lélek legszebb gyermekkori emlé-
keit, felszínre hozza az élettel küzdő komoly felnőtt 
titkolt, gyermekesen naiv, valószínűtlen reményeit, 
elképzeléseit. A szent ünnep közelsége feloldja azt 
a rideg hangulatot, amely az emberek viselkedését 
a társadalmi érintkezésben korunkban jellemzi. 

A nap korongja már ritkán » jelenik meg az 
égen, a város fölé hófelhök tornyosulnak, sűrű köd 
ereszkedik fehér függönyként a házsorok közé, mely 
megváltoztatja és valószínűtlenné teszi a megszo-
kott környezetet. A zaj tompul, a forgalom lassúbb, 
de a sejtés, a gondolat kiterjed, új területek felé, a 
természet közelebb jön a városhoz, végtelen hóme-
zök hangulata, hótól roskadozó örökzöld fenyőer-
dők illata száll felénk, csilingelő szánok kedves 
muzsikáját halljuk, a templomokból adventi orgo-
naszó árad, hogy előkészítse az embereket Krisztus 
fogadására. 

Karácsony ünnepe megújuló, fényes bizonyíté-
ka annak, hogy a hitéi' vesztett, cinikus mezt ma-
géira. öltött ember is mennyire vágyik az élet lénye-
ge, a szeretet után, vágyik akkor is, ha nem ismeri 
azt a fogalmat, mert ennek hiányában élete sivár-
rá, céltalanná válik. A keresztény vallás, a keresz-
tény gondolkodás, a keresztény eszme kikristályo-
sodása az, ami nekünk a karácsonyt jelenti. — A 
szimbólum, mely az örök életet jelképezi a fenyő, 
— más nemzetiségű keresztény népnél esetleg a fa-
gyöngy — télen is, a legzordabb időben, a legna-
gyobb hidegben tovább él, színe megmarad, nedv-
keringése zavartalan, a másik tényező, az örök sze-
retet bennünk van, mely a rohanó élet könyörtelen 
sodrában talán-talán kissé, el-elhalkult, de most fel-
tartóztathatatlanul kifejezésre jut. 

A zaj tompult, de az élet zajlik tovább, a vá-
rosban ezer és ezer fény világít, ezer és ezer iroda, 
a gyár ablakán. Az asztaloknál, munkája fölé ha-
jolva változatlan szorgalommal dolgozik a magán-
lisztviselő, de kereszténység szent ünnepe ő rajta 
is elhatalmasodik, lelke a messzeségbe kalandozik, 
megjelenik, mint egy látomás otthona, a díszes ka-

rácsonyfa, szikrázó csillagszóróval, apró égő gyer-
tyákkal, körülötte családja, felesége, gyermekei, 
szülei, testvérei. A fa alatt, az asztalon, az ajándé-
kok, melyeket övéinek juttat, vagy juttatni szeret-
ne . . . A keresztény lélek legnagyobb öröme az 
ajándékozás, legnagyobb fájdalma, ha azok nélkü-
löznek, akiket szeret. —• Ül tovább, a lámpa fénykö-
rébe, munkája fölé hajolva, — valahonnét betle-
hemetek csengetyüje hallatszik föl, önkénytelenül 
gyermekkorára gondol, a régi szép kedves ünnepek-
re, élete legboldogabb óráira, amikor még nem is-
merte a gondot, szülei titokban készítették elő a 
csodás meglepetést s ő ott állott és úgy érezte ma 
gát, mintha az egészet csak álmodná. Eszébe jut 
egyik legkedvesebb olvasmánya, Diekens: kará-
csonyi éneke. A gyermeki lélek szereti a költői túl-
zásokat, lelkesedve olvasta a szeretet fényes győ-
zelmét, most úgy érezte, mintha ő volna az a sze-
gény magántisztviselő: Cratehit Bob, aki vékony 
ruhájában karácsony este fogvacogva, ül a szűk 
irodában, a szomszéd szobában van munkaadója, 
Serooge, kinek lelkéből kiégett minden érzés, min-
den szeretet, aki meseszerű gonoszsággal utasít 
vissza minden közeledést, mely a szent ünnep nevé-
ben hívja őt fel, hogy nagy vagyonából némileg se-
gítsen az elesetteken, majd filmszerűen peregnek 
le előtte azok a rettenetes álmok, melyek gazdáját 
karácsony éjjelén végiggyötörték, mint kegyetlenül 
törtető életének tükre. Emlékezik, hogy ebben a ked-
ves olvasmányban milyen változáson ment keresz-
tül ez az ember, mennyire igyekezett jóvátenni el-
követett kegyetlenségeit, mennyire megszerette és 
megbecsülte alkalmazottját Cratehit Bobot. 

A szegény néha túlzásokba megy, néha azon-
ban tárgyát az életből veszi és az a célja, hogy az 
élet vegyen róla példát. Csodát nem várunk, de az 
Ünnep közelsége felénk sugározza a keresztényi 
szeretetet, a megértést. Ahol a szeretet uralkodik, 
ott nincs jogtalanság, nincsenek igazságtalanul 
győzök és legyőzöttek, uralkodók és eltiprottak. Mi 
megbecsüljük embertársainkat, de reméljük és hisz-
szűk, hogy minket is megbecsülnek. Minekünk, 
magyaroknak, jogunk van hinni, remélni. Mindig 
hitlünk a feltámadásban, — nem hiába! Testvé-
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| EQNSZT SÁNDOQfX 
Nem, látjuk őt többé, nem halljuk soha már gyönyörű beszédeit. Nagy gyászunkban talán ma 

még felfogni sem tudjuk azt a mérhetetlen veszteséget, mely bennünket Ernszt Sándor halálával ért. 
A keresztényszocialisták benne harmadik nagy halottjukat siratják: Prohászka, fíieswein, Ernszt. 
Milyen ragyogó három név! Mennyi nemes küzdelem van e három név mögött. Lehetetlen meg nem 
döbbennünk, amikor e három nagy ember életrajzát olvasgatjuk. Mily rossznak kell az embereknek 
lenniük, ha Prohászka, Gieswein és Ernszt tanításai sem fogantak meg a lelkekben? Mennyi gonosz-
ság él még ma is sokakban, hogy ebben az országban még ma sem irányadó eszme a keresztényszocia-
lizmus? Érnszt Sándor szerény ' volt és talán épen ebben kell keresnünk az okát annak, hogy más 
nagyhangú „reformerek" előbb tudtak célt érni, mint tudott ő. A mi nagy halottunk friss sírhalma 
felett alázatos lélekkel, de felemelt büszke fejjel kell fogadalmat tennünk, hogy Ernszt Sándor ke-
resztényszocializmusát mi élők meg fogjuk valósítani. Épen az Ö elvesztése ébresszen tudatára min-
denkit, hogy elég volt a csendes, halkszavú eszmehírdetés, jöjjön most már bátor kiállás. Ernszt Sán-
dor híveinek tömege tisztában kell legyen azzal, hogy elköltözött vezére emlékének azzal adja meg 
a legszebb tisztességet, ha most szent fogadalommal elindul, hogy megvalósítsa a keresztényszocia-
lista, magyar államot. 

Ernszt Sándor koporsójára hulló rögök nem temethették cl az eszmét is, mert az itt él közöt-
tünk. A vezér halálát intőjelként vesszük arra, hogy az ember mulandó és nincs idő késlekedésre. Az 
anyaföldbe térő testnek adjon az Ur békés nyugodalmat, eszméinek pedig gyors diadalt. 

reink egy része visszatért hozzánk. Az idén már ők-
is magyarul hallhatják az Igét a templomban a Kis 
Jézus születéséről, a betlehemesek magyarul ének-
lik a, Mennyből az angyalt az ablakok alatt, az em-
berek felszabadult örömmel hangos magyar szóval 
kívánnak egymásnak boldog ünnepeket. Szeretet-
tel köszöntjük visszatért testvéreinket, szívből örü-
lünk, hogy együtt ünnepelhetjük az év legszebb 
napját, örülünk annak a sok új lángnak, mely a 
magyarok nagy karácsonyfáján lobog. 

Kéz a kézben, körülállják a nagy fát, szent ígé-
retet teszünk, hogy együtt és egymásért fogunk 
dolgozni. Nézzünk egymás szemébe szeretettel, ez a 
meleg pillantás biztosít minket, hogy megértjük 
egymást. Ha majd jövőre ismét találkozunk, ta-
lán már égni fognak azok a kis lángok is, melyek 
a mi nagy karácsonyfánk egy-egy ágát még a sö-
tétben hagyják. Testvéreink! Szeretettel, boldog ka-
rácsonyi ünnepeket!!! 

Tatai Sándor. 

ILOVSZKY JÁNOS 
Szándékosan adtuk cikkünk címéül: Ilovszky János, 

mert amit november 16-án láttunk a Múzeum-utcában, 
ami elkápráztatta az ott megjelent mintegy kétezer 
tmbert, az mind egyetlen ember akaratának, szívós 
munkájának csodálatos eredménye. 

De ne vágjunk elébe a dolgoknak. November 16-án 
tartotta székház-avató ünnepségét a Baross-Szövetség, 
mely a keresztény kereskedők és iparosok egyetlen ha-
talmas szervezete. Azért egyetlen, mert ha létezne is 
más hasonló alakulat, az csak törpeségével, silányságá-
val búslakodhatna az egyetlen, erőteljes és mintasze-
rűen fegyelmezett Baross Szövetség mögött. 

Az á j székház tündéri szépségével már a belépés-
kor megkapja a látogatót. Hatalmas vitrinek hosszá 
sorában a keresztény iparosok meseszép mesterművei 
csillognak, ragyognak és büszkélkednek a magyar kéz 
ügyességével. A rendezés példás volt, mégis nagy gon-
dot okozott annak a rengeteg embernek az elhelyezése, 
akik mind tanúi akartak lenni a székházavatás felejt-
hetetlen ünnepségének. 

A megjelent előkelőségek között ott láttuk József 
Ferenc főherceget, Darányi Kálmán volt miniszterelnö-
köt, Kunder Antal kereskedelem és iparügyi minisz-
tert, Imrédy Béla miniszterelnök feleségét, aki a mi-
niszterelnök üdvözlő sorait hozta, Müller Antal ország-
gyűlési képviselőt és raj tuk kívül a társadalmi és poli-
tikai előkelőségek hosszú sorát. 

Az ünnepség Ilovszky János országos elnök meg-
nyitó szavaival kezdődött. Radikális, a szó szoros ér-
telmében vett keresztényi és pozitív gondolatokkal te-
lített beszéd volf. Utána Kunder Antal kereskedelmi és 
iparügyi miniszter a magyar királyi kormány üdvöz-
letét tolmácsolta, majd Sztranyavszky Sándor volt föld-
mívelésügyi miniszter tartotta meg székházavató be-
szédét és végül a vidéki Baross-szervezetek kiküldöttei 
szólaltak fel. 

Nehéz lenne és a mi lapunk kis terjedelme nem is 
alkalmas arra, hogy mindazt, amit ott láttunk és hal-
lottunk, itt leírjuk. Ennyit is csak azért írtunk, mert 
élő példáját kívánjuk olvasóink és tagtársaink elé ál-
lítani annak, liogy szívós akarattal, a jövőbe vetett 
rendületlen hittel, szakadatlan munkával lehet ered-
ményt. nagy sikert elérni. A Baross Szövetség még 
évekkel ezelőtt adósságokkal küzködő, erőtlen alakulat 
volt. Ma az egyetlen keresztény kereskedő és iparos 
szervezet, melynek súlya és tekintélye van. A kápráza-
tosan szép székház csak külső, de méltó megjelenési 
formája a belső erőnek és hatalomnak. Azt pedig, hogy 
valóban ma már ebben az országban a keresztény ke-
reskedők és iparosok sorsáról a Baross Szövetség, illet-
ve az ő meghallgatásuk nélkül dönteni nem lehet, a ke-
resztény kereskedők és iparosok Ilovszky Jánosnak kö-
szönhetik. 

Ami pedig bennünket keresztény magántisztviselő-
ket illet, bizony örömmel látjuk a Baross Szövetségnek 
ezt a szép emelkedését. A Baross Szövetség a keresz-
tény kereskedők és iparosok, tehát a keresztény mun-
kaadók szervezete. Ebben a szervezetben a keresztény 
erkölcsök uralkodnak, tehát tagjainak munkahelyén is 
a keresztény szellem és keresztény erkölcs lesz az irány-
adó. Hisszük és meggyőződésünk, hogy a Baross Szö-
vetség munkaadó tagjai, tisztviselő és egyéb alkalma-
zottaikat keresztényibb elbánásban részesítik, mint ed-
dig tették azok, akik a Baross Szövetségnek nem vol-
tak, de soha nem is lehetnek tagjai. 
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A Utinfyu 
név nem a legjobban csengett eddig sem a magántisztviselők és alkal-
mazottak fülében, mert a budakalászi textilmü, Klingerék eddig is — 
hogy enyhén fejezzük ki magunkat — híresek voltak az alkalmazot-
taik valóban legkisebb béréről, az általuk bevezetett új munkarend-
szerekről, amelyek természetesen nem az alkalmazottak érdekeit szol-
gálták. Sőt, ezek a hírhedt rendszerek annyira kapitalisztikusak vol-
tak, hogy a munkások — a munkanélküliség veszélye dacára — több-
ízben kénytelenk voltak sztrájkkal védekezni a munkauzsora ellen. 
Ilyen gyászos előzmények után országos liíne tett szert a napokban 
a budakalászi textil Klinger, mert úgy részvénytársasági, mint egyéni 
cége élére hivatalos vezető került, a társadalmi egyensúly törvény jó-
voltából. Ez az első eset, hogy a zsidótörvény szankciója bekövetke-
zett, ami jelzi, hogy a törvényt azért hozták, hogy az be is tartassák! 
Még akkor is, ha az nehezére esik Klingeréknek és a többieknek, 
akikre — feltehetően — hamarosan szintén sor kerül. Egyébként jel-
lemző, hogy ez a vállalat nem szűkölködött közszállításokban, ameny-
nyiben a honvéd kincstárnak, Beszkártnak, postának, fővárosi kór-
házaknak, stb. szállított, amelyekről — úgy tudjuk — keresztény in-
tézmények. Talán ennek tulajdonítható, hogy budakalászi Klinge-
réknél a központi eladási osztályon 86 tisztviselő köziil 3 volt keresz-
tény, de természetesen ezek sem tölthettek be vezető szerepet. Gyár-
telepükön 4 keresztény tisztviselő közül is kettő cseh származású, mert 
e két utóbbinak rangja is volt. Nyilván nehezen tudták elképzelni 
Klingerék, hogyha már keresztény tisztviselőnek szerepei kell egy-
általában biztosítani, az még magyar is lehessen. 

A táí>s>adatmi 
fenti módon képzelték el Klingerék és társaik mindörökké és nosza 
volt riadalom, sürgés-forgás, nagytanácsa, középkorra hivatkozás és 
miegymás a törvény megjelenése idején. Derék altisztekből tisztvise-
lőkké avanzsáltatták sürgősen a takarító személyzetet, de nem hisz-
sziik, hogy ezzel elkerülnék a régen esedékes nagytakarítást!... Re-
méljük, hogy csak a kezdet és — hangsúlyozzuk — bíztató kezdet ez 
a Klingerék esete és mindjobban, de legalább is a törvény szerinti 
arányban juthat szerephez a keresztény magántisztviselő. Kezdetben 
úgy mint gyakornok, de később rátermettségével és tudása gyarapo-
dásával úgyis, mint vezető! Mert elképzelhetetlen, hogy vezetői rá-
termettséggel és széleskörű tudással más nem renedelkezik, csupán a 
jelenlegi 2()°/o. Lehet-e józanul elképzelni, hogy a magyarság 05"io-a 
csupán kulinak született és vezetésre csak a törvényben 20°/o-ra tágí-
tott 5°/o alkalmas? Hisszük, hogy hiába reménykednek most már for-
dulatokban és hiába keverik a kártyát kinn és benn, ez a „liberális" 
idő Magyarországon egyszersmindenkorra véget ért! Magyar földön 
a magyarnak kell vezetni! Nemcsak mint Sanyarú Vendel az anya-
könyvet, de a vállalati főkönyveket is és a párnázott ajtók mögött 
szintén ott a helye, ahová eddig csak mély hajladozás közepette szív-
dobogva mert néha beállítani — előlegért. 

Elíty mii 
az előlegből, elég volt a hajladozásból, elég volt a kitaszítottságból, 
remegésböl, megaláztatásból és modern rabszolgaságból! Virrad! 
A munkaidő, legkisebb munkabér, szabadság rendezése után íme sor 
került a társadalmi egyensúly törvény alkalmazáséira is. Sokak sze-
mében talán nem sok, de mi tudjuk, hogy mégis csak forog a föld ... 
Amikor pedig ez a forgás koréintsem szédít meg bennünket, mégis 
csak jól esik megállapítani, hagy történik valami, amiért sokat dol-
goztunk és amit joggal vártunk reménykedve. Ez pedig további mun-
kára sarkal bennünket úgy szervezetileg, mint egyénileg, a magyar 
magántisztviselőkért! 

— így — 

A kereskedelmi tisztviselők 
és kereskedősegédek leg-
kisebb mukabérének 
tárgyában kiadandó 

rendelet-tervezet 
szövege 

A tisztviselők legkisebb mun-
kabérére vonatkozóan olyan meg-
állapodás jöt t létre, liogy a keres-
kedelemben alkalmazott tisztvi-
selők ugyanazt a fizetést kapják , 
mint az ipari tisztviselők. Esze-
i int főiskolai okievetelet szerzett 
azok a tisztviselők, akik olyan 
munkakörben dolgoznak, amely-
nek ellátásához főiskolai végzett-
ség szükséges, az egész ország 
területén a következő legkisebb 
havi bért k a p j á k : 

Első évben 150 P 
második és ha rmadikban 170 P 
harmadik év után 200 P 

Az érettségizett vagy ezzel 
egyenrangú bizonyí tványt szer-
zett bármilyen munkakör t betöl-
tő tisztviselők, úgyszintén azok 
a tisztviselők, akiknek van ugyan 
főiskolai oklevelük, de nem olyan 
munkakörben dolgoznak, amely-
nek ellátásához főiskolai képzett-
ség szükséges. 

B U D A P E S T E N 
E S K Ö R N Y É K É N : 

Első évben 100 P 
második és ha rmadikban 120 P 
negyedik és ötödikben 135 P 
ötödik év után 150 P 

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G I 
É S M E G Y E I V A R O S O K B A N : 

P 
P 
P 
P 

90 
.110 
120 
135 

P 
P 
P 
P 

Első évben 
második és harmadikban 
negyedik és ötödikben 
ötödik év u tán 

K Ö Z S É G E K B E N : 
Első évben 80 
második és harmadikban 95 
negyedik és ötödikben 110 
ötödik év után 120 

Bármilyen munkakör t betöltő 
olyan tisztviselők és pénztárkeze-
lők, akiknek éret tségijük v a g v 
ezzel egyenrangú bizonyítvá-
nyuk nincsen: 

B U D A P E S T E N 
É S K Ö R N Y É K É N : 

Első és második évben (>0 P 
ha rmadik és negyedikben 80 P 
ötödik és hatodikban 100 P 
hat év után 120 P 

T Ö R V É N Y H A T Ó S Á G I 
É S M E G Y E I V Á R O S O K B A N : 
Első és második évben 
harmadik és negyedikbon 

55 P 
75 P 
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A 90-ek 
A társadalmi rend hatályosabb biztosításáról szóló törvény-

inek a sajtóra, közelebbi meg határozásban: az időszaki lapokra vo-
natkozó rendelkezése értelmében végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, 
hogy 90 időszaki lapnak engedélyét nem újította meg a kormány, 
ezek további megjelnését tehát betiltotta. 

Mi is az időszaki lapok társaságába tartozunk. De bennünket 
a 90 lap felett mondott ítélet nem azért érdekel jobban, mert talán 
a legcsekélyebb mértékben is féltünk volna a bírálattól. Bennünket 
a 90 lap betiltásának ténye azért érdekel, mert végre elérkezett az az 
idő, amikor erélyes kézzel bele mer nyúlni a kormányzat abba a saj-
tóposványba, melynek sem gazdaságilag, sem társadalomerkölcsi-
leg nem volt meg a létjogosultsága, s melynek mentalitása az igazi 
keresztény, nemzeti társadalomtól mindég messze távol állott. 

A betiltott lapok közül az úgynevezett gazdasági lapok kife-
jezett revolver újságok voltak, amelyek vagy az egyének vagy a vál-
lalatok meg zsarolásából éltek. A szépirodalmi, színházi és művészeti 
lapok pedig oly erkölcstelen, a pornográfiával azonos színvonalon 
mozgó szennylapok voltak, amiket jóérzésű ember kezébe sem vett, s 
amelyeknek eddigi léte is csupán a társadalom egy bizonyos rétege 
mentalitásának mindenben megfelelő tapsaiból és támogatásából tar-
totta fenn magát.. Mindkét fajtája ezeknek a zúglapoknak a magyar 
társadalom gondolatvilágával homlokegyenest ellenkező erkölcsiség-
gel bírt. Eddigi létük csak káros hatásokban nyilvánult meg. Bázisuk 
csak az anyagi érdekkel karöltve járó hiúság volt, hiúsága azoknak, 
akiket tollúkra vettek, anyagi érdeke leginkább csak nekik, a pénzért 
mindenre kapható „sajtóhiénáknak". 

Mit cselekedtek, miről írtak az úgynevezett „gazdasági lapok"? 
Állandóan szemmel kísérték a gazdasági életben azokat az eseménye-
ket, amelyek törvénybe ütközők voltak, amelyek vagyoni eltolódások-
kal voltak összefüggésben, amelyek vállalatok, bankok keletkezésének 
vagy eltűnésének voltak kísérői és okozói és csakis és kizárólag eze-
ket az „ügyfeleket" látogatták meg szívesen, mert ezektől lehetett 
csak az elpalástolandó., elsimítandó, de méltán büntetendő cselekmé-
nyek meg nem írásával igen gyakran horribilis összegeket kizsarolni, 
ezektől lehetett csak a pénzügyi transakciók színes és a laikus közön-
séget megtévesztő ismertetéseiért nagy összegeket megkövetelni és 
ezektől a sokszor jelentéktelen, de feltűnni vágyó gazdasági és köz-
életi nagyságoktól lehetett csak hatalmas honoráriumokat zsebrevág-
ni, az őket minden alap nélkül felmagasztaló, hazug, otromba, ízlés-
telen dicshimnuszokért. 

• 

És mit cselekedtek, kiről írtak, miről írtak, mily művészi 
munkát végeztek az úgynevezett irodalmi, művészi társadalmi idő-
szaki, — immáron jobblétre szenderült — „kollégák". 

Rekláméhes színészekről, a már „beérkezett"-nek elismert mű-
vészekről azért, mert az a magas nívójú lapnak emelte értékét, az is-
meretlenség homályából kiemelt kis kezdőkről pedig azért, mert az 
viszont a bevételi forrásuk jelentős részét képezte. Képekben, illuszt-
rációkban csak arra törekedtek, hogy a sajnos e tekintetben igen la-
zának mutatkozó törvényeink keretén belül az erotikát a lehető leg-
nagyobb mértékben szolgálhassák. Olvasó közönségünk ízlésének ez 
igen nagy részt meg is felelt, hiszen ezért virulhattak ezek a lapok 
oly sokáig, ezért terjeszthették éveken keresztül az erkölcsi fertőzést 
oly nagy mértékben egész hazánkban, művészetnek, még hozzá ma-
gyar művészetnek nevezve a. teljesen idegen, hazug, talmi művészetet, 
az erkölcstelenségben, erotikában, sexuális témákban tobzódó iroda-
lomnak beállított firkantó sokat. Mondhatnánk a legutolsó órában 
jött a kormánynak betiltó rendelkezése. Oly jelenségeket tapasztal-
hattunk már ugyanis társadalmunk egyes alacsonyabb műveltséggel 
bíró, tehát ily erkölcsi téren véghezvitt támadás ellen kevésbé felfegy-
verzett, rétegében, melyek egyenesen kétségbeejtők voltak. Gondol-
juk csak el, hogy a pesti iskolás fiatalság zöménél találhattunk - ily 
„sajtótermékeket". Az amúgy is sok csábításnak, divatbcli, szemkáp-
ráztató külsőségeknek, női hiúságra oly végtelenül ható kísértéseknek 
kitett, fogékony leányiélek, ezeket a szavakban és képekben eléje tárt 
erkölcsi mérget, mohón szívta magába, annak előtte ismeretlen ízé-
től és vélt szépségeitől elkábulva', — sajnos — nagyon gyakran erJcöl-

ötödik és hatodikban 90 P 
hatodik év után 110 P 

KÖZSÉGEKBEN: 
Első és második évben 50 P 
harmadik és negyedikban 65 P 
ötödik és hatodikban 80 P 
hatodik év után 100 P 

Tanoncok legkisebb munkabé-
re szakmára és nemre való tekin-
tet nélkül: 

BUDAPESTEN 
ÉS KÖRNYÉKÉN: 

Első évben havi 30 P 
második évben • 40 P 
harmadik évben 50 P 

TÖRVÉNYHATÓSÁGI 
ÉS MEGYEI VÁROSOKBAN: 
Első évben , 30 P 
második évben 35 P 
harmadik évben 40 P 

KÖZSÉGEKBEN: 
Első évben 20 P 
második évben 25 P 
harmadik évben 35 P 

Kereskedősegédek legkisebb 
munkabére nemre való tekintet 
nélkül: 

BUDAPESTEN 
ÉS KÖRNYÉKÉN: 

Első évben 80 P 
második és harmadikban 100 P 
negyedik évben 130 P 

TÖRVÉNYHATÓSÁGI 
ÉS MEGYEI VÁROSOKBAN: 
Első évben 70 P 
második és harmadikban 90 P 
negyedik évben 110 P 

KÖZSÉGEKBEN: 
Első évben 60 P 
második és harmadikban 80 P 
negyedik évben 100 P 

Nyilt árusítási üzletek szövet-
kezeti boltok vezetői nemre való 
tekintet nélkül a következő leg-
kisebb munkabért kapják: 
Budapesten és környékén 200 P 
megyei és törvényhatósági 

városokban 150 P 
községekben 120 P 
A TEJ- ÉS PÉKFIÓKÜZLE-

TEK VEZETŐI: 
Budapesten és környékén 80 P 
megyei és törvényhatósági 

varosokban 60 P 
községekben ^ 40 P 

Budapest székesfővárosához és 
környékéhez a következő városok 
és községek tartoznak: Budapest, 
Budafok, Kispest, Pestszenter-
zsébet, Pestszentlőrinc, Rákos-
palota, Újpest, Albertfalva, Bé-
kásmegyer, Budakalász, Budaté-
tény, Csepel, Mátyásföld, Nagy-
tétény, Pestújhely, Rákosszent-
mihály, Sashalom és Soroksár. 

A legkisebb munkabérek meg-
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állapítására kiküldött bizottság 
határozatát felterjesztik a keres-
kedelmi miniszterhez s reméljük, 
hogy a jóváhagysá hamarosan 
megtörténik. 

KÁLVINTÉRI 

G Y Ó G Y S Z E R I N T É Z E T R.-T. 
BUDAPEST, IX., Ráday-utca 2. 

(második bejárai) TEL : 18-65-01. 

Igazgató főorvos: Schmidf Lajos 
ideggyógyász, K. törvényszéki orvos. 

Mindennemű reumatikus és egyéb 
természetű ízületi idegés izom meg-
betegedés, ideges állapot, sekreciós 
zavarok, elhízás, — szakszerű ke-
zelése orvosi felügyelet mellett a 
következő gyógytényezőkkel: Ultra 
rövidhullám, Histamin, Diathermia, 
Zander, Enterócleaner (bélfürdö) 
Bergonie-féle villamos soványító 
készülék, kozmetika és minden 
egyéb physicotherápiás és vízgyó-
gyászati kezelés. Nyitva egész nap, 
Magánalkalmazottak a MABI utal-
ványai ellenében dijtalan'gyógyke-

zelésben részesülnek. 

esi kificamodúsnak esett áldozatid. Sőt tovább megyünk! Ezek a saj-
tó útján elkövetett lelki és erkölcsi mérgezések igen sok esetben any-
nyira tönkre tették az egyén életét, annyira meg ingatták lelki egyen-
súlyát, hogy sokszor azt öngyilkosságba is kergették. És az eredendő 
ok mindég az volt, hogy nem tudták elérni azt, amit ezek a nem elég-
gé kárhoztatható sajtótermékek írásban és képben eléjük tártak. Ezek 
az erkölcsi mérgek olyanok, mint a morfium, amelyet a vele élő sze-
rencsétlen ember eleinte csak kis mértékben élvez, a bódító, rozsda-
színű álmokat felidéző hatásukért azzal mind sűrűbben és sűrűbben 
él, végül megrögzött morfinistává válik és e nélkül a fizikailag és er-
kölcsileg végleg leromboló méreg nélkül már élni sem tud. Igen 
nagy, ritka szilárd erkölcsi erő kell ahhoz, hogy az ily erkölcsi mé-
reggel megfertőzött a lejtőn megálljon. 

Hálásak lehetünk a kormányzatnak azért, hogy ezt az erkölcsi 
fertőzés-lehetőséget megakadályozta. Kívánjuk, hogy ezen az úton 
ne álljon meg, hanem a megkezdett tisztító munkát tovább folytassa 
erélyes kézzel, keresztény, nemzeti erkölcsi alapon állva. Még nagyon 
sok a'gyom, még nagyon sok a munka, — mi a magunk részéről min-
dég a legnagyobb igyekezetünkkel és tiszta erkölcsi felfogásunk tu-
datában fogjuk a kormányt ebben a munkájában támogatni. 

A kilencvenek kimúlásán érzett örömünknek óhajtottunk kife-
jezést adni ebben a pár sorban, a magántisztviselői társadalom oly 
sok megpróbáltatásnak kitett, sajtóbeli fertőzéssel is megtámadott 
erkölcsisége feletti aggodalmunktól indítatva. 

Beck Aurél. 
* 

Lapunk további megjelenésének engedélyezése. 

A m. kir. miniszterelnök 2077)4/1938. M. E. III. szám alatt az 
1938. évi XVIII. t. c. 9 §-a, illetve a 4950/1938. M. E. sz. rendelet 8 
§-a alapján lapunk további megjelenését engedélyezte. 

Rövid kivonata annak a hatalmas beszédnek melyet 

vitéz Vágvölgyi Ferenc 
a HABI közgyűlésén elmondott 

Méltóságos Elnök Ur! Mélyen 
tisztelt Közgyűlés! Ma, amikor a 
MABI 1937. évi működéséről szóló 
jelentés fekszik előttünk, egy szo-
ciális érzéssel telítettebb légkört ér-
zünk magunk körül. Erre enged kö-
vetkeztetni a kormány szociális 
programmja, amely a társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségek ki-
egyenlítését nemzetépítő tevékeny-
ségének ismeri el. Tény, hogy az 
Intézet a legutóbbi közgyűlés óta 
szociális téren sok, a magunk ér-
dekét előmozdító intézkedés tör-
tént. Ezek között említem meg a 
maximális munkaidő szabályozását, 
a hétvégi pihenő rendezését, a tál-
munka díjazását. Meg vagyok róla 
győződve, hogy minden említett in-
tézkedésnek kihatása lesz a MABI 
életére is. 

Az a körülmény, hogy a legkisebb 
fizetéseket hatóságilag rendezik, ki-
hatással lesz a MABí életére is, 
mert nézetem szerint a legkisebb 
„A" biztosítási bérosztály teljes 
egészében meg kell, hogy szűnjön, 
mégpedig azért, mert ebbe az osz-

tályba tartoztak az 50.— P-ig menő 
havifizetésű alkalmazottak, a mini-
mális fizetések pedig minden kate-
góriánál, tehát nemcsak az ipari és 
kereskedelmi tisztviselőknél, hanem 
a kereskedelmi alkalmazottaknál is 
50 P felett fognak állani. 

Vallom azt az elvet, amelyet 
egyik miniszterünk hangoztatott, 
hogy a legjobb szociálpolitika a ma-
gas munkabér. Az Intézet működé-
sének eredményét 4 füzet foglalja 
össze. Én ebből az anyagból kiraga-
dom az orvosi munkát, mert az a 
meggyőződésem, hogy a Intézet 
mindig olyan, amilyen az orvosi ka-
ra. Az Intézet létjogosultsága a be-
tegek gyógyításában gyökeredzik, 
ennek a magasztos hivatásának pe-
dig az Intézet csak akkor tud meg-
felelni, ha elsőrendű orvosokkal 
rendelkezik. Elsőrendű orvosok 
alatt pedig nemcsak elsőrendű 
szakképzettséggel bíró orvosokat, 
hanem — ami nálunk elengedhetet-
lenül szükséges — jó embereket is 
értek. Méltóztassanak az orvos urak 
tudomásul venni, hogy a hiányok 

kiküszöbölésére az önkormányzat-
nak sok más módozata lett volna és 
azzal, hogy mi a megoldási lehető-
ségek közül éppen a járulékemelés-
hez fordultunk, tudva és akarva azt 
a célt is szolgáltuk, hogy az orvosi 
tömeg emelésén keresztül az orvo-
sok mai helyzetén is segítsünk. Tud-
juk, hogy az orvosi kar nem tehet 
megkülönböztetést beteg és beteg 
között, nem vizsgálhatja a beteget 
attól függően, hogy vájjon „A" vagy 
„F" osztályba tartozik-e. 

Módot kell keresnünk a betegségi 
ágazat egyensúlyának olyan mó-
don való biztosítására is, amely 
mellett lehetővé válik számunkra, 
hogy nagyobb orvosi kart állíthas-
sunk az Intézet biztosítottjainak 
rendelkezésére. 

Az orvosi munkával kapcsolato-
san rá kell mutatnunk arra is, hogy 
az orvosi ellátás vidéken megítélé-
sünk szerint nem megfelelő. Ezzel 
a kérdéssel a jelenlegi közgyűlésen 
nem kívánok bővebben foglalkozni, 
mert az a remény tölt el, hogy a be-
következő események módot udnak 
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Szemüvegek 
orvosi előírások 
szerint gondoson 
és tagjaink 
részére 
jutányosán 
készíttetnek 

Calderoni 

és  CZársa 

látszerészek 

Budapest, 
V., Vörösmarty-tér 1. sz. 

majd arra, hogy ezt a kérdést is vi-
déki tagjaink megelégedésére és a 
szociális szempontok legteljesebb 
kielégítésére oldhassuk meg. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Fog-
lalkoznom kell az átlagos napibér-
rel is. Az előttem szólók rámutat-
tak arra, hogy az átlagos napibér 
úgyszólván az Intézet megalakulása 
óta állandóan lemorzsolódott. 1932-
ben még 5.62 P volt, 1933-ban 5.31 P, 
1934-ben 5.10 P, 1935-ben ugyancsak 
5.10 P, 1936-ban 5.03 P és a jelentés 
évében, 1937-ben márcsak 4.90 P. A 
lemorzsolódás tehát az utolsó év-
ben sem állt meg. Mi azonban örü-
lünk annak, hogy a lemorzsolódás 
mértékében állt be a csökkenés. 

Az ügyvitel érdemeit akarom 
hangsúlyozni akkor, amikor rámu-
latok arra, hogy 1930-ban az egy 
biztosítottra eső ügyviteli költség 
12.43 P volt s annak ellenére, hogy 
azóta igen lényeges eltolódások kö-
vetkeztek be a taglétszám tekinte-
tében, 1937-ben nemcsak hogy nem 
emelkedett ez az ügyviteli kötség-
átlag, hanem igen erős mértékben 
csökkent. Sajnáltos körülménynek 
tartom, hogy az ügyviteli költségen 
70 és 30 százalékos arányban oszto-
zik a betegségi és öregségi ág. El-
ismerem, hogy akkor, amikor az 
öregségi biztosítást bevezették, ez 
az arány helyénvaló volt. Ezzel 

szemben ma, amikor az öregségi 
biztosítással kapcsolatos ügyviteli 
teendők állandóan emelkednek, a 
járandóságok száma a dolog termé-
szeténél fogva állandóan nő, ami-
kor az Intézet minden vagyona az 
öregségi ágazat tulajdonában van s 
ezeknek a vagyontárgyaknak a ke-
zelése lényeges munkatöbbletet je-
lent, akkor lehetetlen továbbra is 
megtartani ezt a 70 és 30 százalékos 
a rányt Remélem, hogy ennek az 
aránynak megfelelő módon való 
megváltoztatása a betegségi bizto-
sítási ágat tehermentesíteni fogja. 

Felszólalásomban külön fejezetet 
kívánok biztosítani a vidéknek. A 
vidéki magánalkalmazottak kereseti 
viszonyai messze alatta maradtak 
1937-ben a megfelelőnek semmikép-
pen sem nevezhető budapesti viszo-
nyoknak. Ebből a megállapításból 
azt a következtetést is levonom, 
hogy a minimális bér megállapítá-
sánál helytelen különbséget tenni 
Budapest és vidék között. Helytelen 
pedig azért, mert a vidéknek úgyis 
nagyobb mértékben kell segítségre 
sietnünk, mert ott rosszabbak a vi-
szonyok. 

A vidéknél mutatok rá arra is, 
hogy 2562 üdültetett közül 1937-ben 
13.66% volt vidéki, tehát az 1936. évi 
11.33%-kal szemben emelkedést mu-
tat. Igaz, hogy ez kevés, mert hi-
szen a MABI-tagok vidéken egyhar-
mad arányban vannak, pontosab-
ban 38.258%-ot tesznek ki és így az 
iidiiltetettek közül is 33%-nak kellett 
volna vidékre esnie. 

Biztosítom a vidéki magánalkal-
mazottakat, hogy mindent el fogunk 
követni a jövőben, — ha egyszerre 
az arányt nem is tudjuk helyreállí-
tani — hogy fokozatos emelkedéssel 
ezt az arányt megfelelően közelít-
sük meg. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Igen 
alacsonyan van megállapítva a be-
tegségi ágazatnál az értékhatár. A 
MABI tulajdonképpen nem az ösz-
szes magánalkalmazottaknak a biz-
tosító intézete, és amikor ennek a 
társadalmi rétegnek a tömegéből 
kiemeljük a jobban fizetetteket, ak-
kor természetes, hogy a biztosításra 
kötelezettek az alsóbb osztályokban 
fognak összezsúfolódni, természetes, 
hogy a kisebb fizetés után kevesebb 
járulék folyik be és az is természe-
tes, hogy ilyen körülmények között 
az Intézet mindig a hiányok mes-
gyéjét fogja kerülgetni. 

Rá kell mutatnom arra is, hogy 
külföldön a magánalkalmazottak 
Biztosító intézetében egyik-másik 
államban a köztisztviselők is bizto-
sítva vannak és így a nagy számok 

törvényénél fogva a kár eloszlás is 
nagyobb felületen történik. 

A táppénzekről szólva nem kívá-
nok visszatérni azokra a kérdésekre, 
amelyeket az előttem szólók már 
említettek, de visszatérek arra, 
hogy az A. B és C osztályban, —-
tehát ott, ahol a 150 P-ig terjedő fi-
zetéssel bírók vannak kötelező mó-
don biztosítva, — a táppénzes ese-
tek 78.2 százaléka tartozik, tehát ez 
az adat is azt támasztja alá, hogy 
mi voltaképpen a kisfizetésű ma-
gánalkalmazottak biztosító intézete 
vagyunk és természetes, hogy ezek 
a táppénzt és az összes szolgáltatá-
sokat igen nagy mértékben veszik 
igénybe. A három leghatalmasabb 
napibérosztályban, az F, O és H osz-
tályban 3.6% a kifizetések ará-
nya. Látjuk tehát, hogy minél jobb 
fizetése van az alkalmazottnak, an-
nál inkább tudja konzerválni az 
egészségét és annál kevésbé veszi 
igénybe az intézeti szolgáltatást. 

A MABI költségvetésében felme-
rült állandósult nehézségeket vizs-
gálgatva köztünk, munkavállalók 
között is felmerült az a kérdés, hogy 
vájjon a hiányokat nem a szolgál-
tatások nagymértékű emelkedése 
okozza-e? A vizsgálódások során 
meg kellett állapítanunk, hogy erről 
nem lehet szó, mert hiszen a gyógy-
szerkiadás 1936-ban több volt, mint 
1937-ben, amikor, is az előző évvel 
szemben 3.56%-os csökkenés mutat-
kozott. Ugyanígy csökkenés mutat-
kozott 1937-ben a vények számában, 
valamint az egy vényre eső költség 
összegében is. 1936-ban a házigyógy-
szertárnál az egy vényre eső átlag-
költség 10.1 P, 1937-ben pedig 0.87 P 
volt. A külső gyógyszertárakban 
egy vényre eső átlagköltség 1936-
ban 1.40 P, 1937-ben 1.31 P volt. Sehol 
sem mutatkoznak tehát olyan ada-
tok, amelyek arra engednének kö-
vetkeztetni, hogy a hiányt az inté-
zet túldimenzionált igénybevétele 
okozza. 

Az üdültetéssel és az üdülőkkel 
kapcsolatban meg kell állapítanom, 
hogy a magánalkalmazottak igen 
nagy örömmel vették tudomásul a 
balatonlellei üdülő felépítését, de azt 
kívánják, hogy ha ez a szép üdülő 
— amelynek ismertetése már egy 
japán szaklapban is megjelent — 
felállíttatott, tegyék lehetővé, hogy 
ezt a nagy költséggel előteremtett 
és fenntartott üdülőtelepet a ma-
gánalkalmazottak ne esak nyáron, 
hanem az egész év folyamán minél 
nagyobb mértékben igénybe vehes-
sék. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! A je-
lentést, zárószámadást és költség-
vetést elfogadom. 
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H Í R E K 
— Magyar a magyarért. Fel-

hívjuk kartársaink figyelmét arra , 
hogy a Kormányzóné őfőméltósága 
Magyar a magyarért akciójára mi-
nél nagyobb propagandát szíves-
kedjenek kifejteni. A legkisebb ado-
mány is értékes, mert magyar szív 
nyilatkozik meg magyar szívvel 
szemben. A keresztény magyar 
munkás és a keresztény magyar 
tisztviselő pedig a szenvedésekben 
megérett már annyira, liogy át tud-
ja érezni mások nélkülözését, szen-
vedését. Adjunk hát mi is nélkülöző 
felvidéki testvéreinknek és legyen 
a jelszónk, hogy aki gyorsan ad, az 
kétszer ad! 

— Az OTI november 27-én 
tartotta rendes évi közgyűlését 

A közgyűlés kiemelkedő része volt 
Lillin Józsefnek, az OTI elnöksége 
tagjának felszólalása, az OTI köz-
gyűlési tagjainak Nemzeti Blokkja 
nevében. Lillin József nagyhatású 
beszédében az egész közgyűlés nagy 
érdeklődésétől kísérve mutatott rá 
a legsürgősebb intézkedések szüksé-
gességére, különösen kiemelve az 
egyházközségek alkalmazottainak 
elhagyatottságát, akik semminéven 
nevezendő társadalmi biztosításban 
nem részesülnek. Végül határozati 
javaslatot nyúj tot t be, amelyet a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

Sajnál juk, hogy lapszűke miatt 
nem áll módunkban a javaslat teljes 
szövegének ismertetése, miért is 
csak kivonatosan megemlítjük a 
legfontosabbakat, nevezetesen: 

A betegségi ágazat feleslege a 
munkaadóigazolványok és vény dí-
jainak megszüntetésére fordíttassék. 

Az állami hozzájárulásnak és a 
táppénznek régi mértékére feleme-
lését. 

Családtagoknak 28 napon túl is 
kórházi ápolás bevezetését. A segé-
lyek régi mértékének visszaállítá-
sát. 

A biztosítás kötelezettségének az 
eddig még mellőzött dolgozó kate-
góriákra — így elsősorban az egy-
házi alkalmazottakra való kiterjesz-
tését, stb., stb. 

Reméljük ezen közgyűlés után, 
hogy az egyházi alkalmazottak Szö-
vetségim által felkarolt ügye most 
már rövidesen a megvalósulás álla-
potába fog kerülni. 

— A nyiltórusitósu üzletek al-
kalmazottainak m u n k a i d e j é r e 
vonatkozó rendelet november hó 15-
én életbe lépett. A rendelet szöve-
gét lapunkban annakidején közöl-
tük. Ezúttal felhívjuk kartársaink 
figyelmét arra, liogy ennek a ren-

deletnek gyakorlati alkalmazását 
illető észrevételeiket közöljék Szö-
vetségünkkel, hogy az előforduló 
szabálytalanságokat az illetékesek 
tudomására hozhassuk. 

— A visszatért F e l v i d é k 
m a g á n t i s z t v i s e l ő i . A m i d ő n 
boldog örömmel üdvözöljük fel-
vidéki kartársainkat, ezúton is 
felhívjuk őket arra, hogy mielőbb 
jelentsék be csatlakozásukat a ke-
resztényszocialista magánt iszt'-
viselők szövetségéhez. A cseh 
rablókkal folytatott kemény küz-
delmükben, nagyon jól tudjuk, 
liogy a keresztényszocialista fel-
fogásuk volt, legerősebb védőbás-
tyájuk. Tagjainkat pedig arra 
kérjük, liogy akinek van felvidé-
ki magántisztviselő kartárs is-
merőse, az adja le a címeket szö-
vetségünkben, hogy az érintke-
zést mielőbb felvehessük. 

— A magána lka lmazot t i 
k a m a r a . A feltornyosult kül-
és belpolitikai események nagy-
mértékben elterelték a figyelmet 
a mi régi vágyunk megvalósulá-
sáról, a magánalkalmazotti ka-
marafelállításáról. Most azonban 
elérkezettnek látjuk az időt arra, 
hogy ezt a kérdést újból napi-
rendre tűzzük és a küzdelmet új-
ból felvegyük. Legutoljára olyan 
tervekről hallottunk, melyek sem-
miképpen sem elégítenek ki ben-
nünket. A kereskedelmi és ipar-
kamaráknak olyan kúriákra való 
felosztásáról beszéltek, amelyben 
a munkaadók és munkavállalók 
együtt lennének. Ez a megoldás 
nem helyes. Amint a sajtó és a 
színművészet megérdemelt külön 
kamarát, úay megérdemli ezt a 
magántisztviselők ezrekre menő 
hatalmas tábora is. A közel na-
pokban Szövetségünk folytatni 
fogja, ezirányú harcát. 

— Tánciskolánkat Szövetségünk 
tagjainak figyelmébe a jánl juk. Első 
rendű tanítás, ezkluzív társaság. 
Vasárnaponként 4 tagú zenekar ját-
szik. Tandí j Szövetségünk tagjai-
nak 10 pengő helyett 8 pengő, az 
össztárncnál pedig 1 pengő helyett 
80 fillér. Jelentkezés Szövetségünk-
ben a hivatalos idő alatt. 

— Ingatlaneladás. Az építendő 
óbudai híd közvetlen közelében lévő 
0 lakásos ingatlan fele része telek-
árban 7000 pengőért megvehető cse-
kély készpénzlefizetés ós igen ked-
vező törlesztési feltételek mellett. 
Kiváló alkalom tőkegyűjtésre, mert 
a híd megépítése az ottani ingatla-
nok értékét többszörösére fogja 
emelni. Érdeklődni Hitelszövetke-
zetünknél lehet. 

A Keresztényszocialista Magán-
tisztviselők Országos Szövetsége 
központi helyisége: Budapest, V1IL, 
Baross-utca 44. II. emelet. Hivatalos 
órák: szombat kivételével minden 
hétköznap d. c. 9—12-ig és d. u. 2 7-
ig. Szombaton d. u. 2-iy. Telefon: 
336—761. 

— Családvédelem. Szövetségünk 
november 23-án beadvánnyal fordult a mi-
niszterelnökhöz, melyben többek között a 
következőket i r t u k : „A családalapítás és 
gyermeknevelés a nemzet fejlődésének meleg-
ágya. Hazánk és a nemzet jövőjének bizto-
sítása érdekében örömmel vettünk tudomást 
Nagyméltóságod programmjának 2 - ik i ontjá-
ról, amely a családi bér intézményének rö-
videsen megtörténő bevezetését ígérte. Mély 
sajnálattal ál lapít juk meg hogy a magán-
tisztviselők százezres táboráról Nagyméltó-
ságod nem emlékezett meg, holott a magán-
tisztviselői társadalom, amely nemzetgazda-
ságnak egyik fontos pillére, a mai leromlott 
helyzetében épenugy szcciális támogatásra 
szorul, mint a munkásság . . . Törvényes ol-
ta lmat kérünk mi is magántisztviselők a 
családi pótlék, a családi munkabérrendszer 
általános bevezetésével, mert a szociális 
•gazság keresése nyomán a családi válság-
nak, az egykének egyik oka a jelenlegi mun-
kabér rendszerben keresendő, amely a csa-
ládot az őt megillető védelemben nem része-
siti Alul irott Keresztényszocialista Magán-
tisztviselők Országos Szövetsége többezres 
tábora két évtizede küzd e cél megvalósítása 
érdekében. Reméljük, hogy a kormány szo-
ciális intézkedéseinek előnyeiben most már 
a magántisztviselők is részesednek." 

— Szövetségi napfár. Hitelszö-
vetkezetünk igazgatóságának ülé-
sei: 14-én és 28-án este 7 órakor. — 
Elnöki tanácsülés: 15-én este 7 óra-
kor. — Választmányi iilés 21-én 
este 7 órakor. — Club-est minden 
csütörtökön este 6 órai kezdettel. — 
Tánctanfolyam minden kedden és 
szombaton este 8—10 óra között, 
azonkívül minden vasárnap este 8 
órától 12 óráig össztánc. 

Kölcsönösségi Csoportunk igazga-
tósági ülése 6-án d. u. fél 7 órakor. 

— November havi rendes vá-
lasztmányi ülésünk 16-án volt. 
Az ülést Kedvessy György ügyve-
zető alelnök nyitotta meg. Bauer 
Emil napirend előtt örömteljes sza-
vakkal emlékezett meg a felvidék 
visszatéréséről. 

Ügyvezető nagy vonásokban meg-
emlékezett az előző választmányi 
ülés óta történt eseményekről. Je-
lentette, hogy a több oldalról érke-
zett munkaidővel visszaélésekre vo-
natkozó panaszokat kivizsgálták és 
Szövetségünk közbenjárására min-
den esetben sikerrel jár t . A malom-
tisztviselők Szövetségünk helyisé-
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geiben látogatott gyűlést tartottak, 
melyen elhatározták a malomosz-
tály felállítását. Szövetségünk be-
advánnyal fordult az illetékes mi-
nisztériumokhoz, melyben a malom-
tisztviselők számára osztatlan mun-
kaidő bevezetésének elősegítését 
kérte. 

A vendéglátóipari tisztviselők sé-
relmeit az ellenőrző bizottsághoz 
tettük át. 

Ismertette a szociális, sajtó- és vi-
galmi bizottságok működését, meg-
emlékezett csütörtöki klubestéink 
fokozódó látogatottságáról. Öröm-
mel jelentette, a vidéki helyi csopor-
tok fejlődését, ú j vidéki tagok je-
lentkezését. 

Ügyv. elnök jelentéséhez Bauer 
Emil, Schwainmer Dénes, Busa Ig-
nác, Thomka Kálmán, ö r f fy Já-
nos, Zaccaria Ferenc, Guzmits 
László, Szajka László, Konta Ru-
dolf, Erdélyi Ferenc választmányi 
tagok, Buchstabler Kornél jegyző, 
Kelléry Lajos, Villányi Gyula al-
elnökök és Merényi Gyula főtitkár 
szóltak hozzá. 

Zuber Károly pénztáros az októ-
ber havi pénztári forgalomról szá-
molt be. 

Merényi Gyula főtitkár jelentése 
után az állásközvetítés élénkségét 

és a mindinkább nagyobb arányú 
új tagbelépéseket ismertette. 

Buchstabler Kornél kérte az el-
nökséget, hogy a MABI-nál hosz-
szabb időre szóló amortizációs kis-
lakások építkezését szorgalmazza, 
amelyek teljes kiegyenlítés esetén 
az illető MABI tagok tulajdonába 
is mehetnek. Az indítványt a vá-
lasztmány magáévá tette. Elhatá-
rozta végül a választmány, hogy 
tagijaink részére német tanfolyamot 
rendez a Szövetség helyiségeiben. 

A mindvégig nagy érdeklődés mel-
lett lefolyt választmányi ülés, ame-
lyen a tagok nagy számban vettek 
részt, a Magyar Hiszekegy elmon-
dásával este 10 órakor ért véget. 

— Szövetségünk november 
hó 23-án tartotta rendes havi tag-
gyűlését, amelyen az elnöki tisztet 
Kedvessy György iigyV. alelnök 
látta el. 

Előadók volta: Beller Lajos vá-
lasztmányi tagunk, az ipari tiszt-
viselőkre vonatkozó legkisebb fize-
tést megállapító bizottság kineve-
zett tagja és Jósvay László kartár-
sunk, biztosítási szakcsoportunk ré-
széről. 

Mindkét előadó nagy érdeklődés 
mellett mutatott rá a legkisebb fize-
tések és a különböző törvények és 
rendeletek ellenőrzésének hiányaira. 
Konkrét eseteit sorolták fel a tiszt-
viselők sérelmeinek, amelyeknek 
megakadályozása és megtorlása az 
ellenőrző bizottságnak — szűk ha-
tásköre iniatt — nem áll módjában. 

Jósvay László a biztosítási tiszt-
viselők különleges panaszaira és 
azok orvoslási lehetőségeire muta-
tott rá nagy hozzáértéssel. 

Az előadásokhoz Grund Károly 
dr. szólt hozzá elsőnek. Felhívta az 
elnökséget, hogy a családbiztosítás-
nak a magántisztviselőkre is kiter-
jesztését kérje illetékes helyen. 

Hozzászóltak még Paschek Ká-
foly, Busa Ignác, Merényi Gyula és 
még többen. 

Az előadóknak Kedvessy György 
ügyv. alelnök mondott köszönetet a 
Szövetség nevében. 

— Házasság. Hortobágyi Józsa 
Mária tagtársnőnk 1938 november 
hó 22-én férjhez ment. Ezúton is 
tartós boldogságot kívánunk. 

— P é c s i csoportunk hirei: 
Szövetségünk pécsi csoportja az 
utóbbi évek nagy fejlődése után 
jogos bizakodással tekinthet a jö-
vőbe. Kitartó és szívós munka 
után elérte, hogy úgy a város 
hatóságai, mint társadalma a leg-
nagyobb jóindulattal f igyeli te-
vékenységét. Taglétszáma a 100-
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at meghaladta és jellemző, hogy 
25 pártoló tagja mellett rövid 
idő alatt a következők léptek a 
csoport alapító tagjai sorába: a 
Pécsi Kereskedelmi és Iparkama-
ra, Hammerli József kereskedel-
mi tanácsos, Pécs város ország-
gyűlési képviselője, Berecz Ka-
roly fakitermelő, Léhner Tivadar 
cégvezető, Sebőn Tivadar és Tár-
sa Kft. rőfös és divatárukereske-
dés, a város legifjabb keresztény 
szellemben és keresztény alkal-
mazottakkal működő jóhírű üz-
lete. Rendkívül élénk egyesületi 
életet élnek kartársaink. A tagok 
állandó érdeklődése mellett tart-
ják minden hétfőn és csütörtökön 
este Schrant'z Béla tanár vezeté-
se alatt a német ingyenes szak-
tanfolyamaikat, minden szerda 
este felsőbb népművelődési elő-
adáson és minden szombat este 
club-estén vesznek részt. Szépen 
felszerelt könyvtáruk van. Dr. 
Pallai László titkár mondhatni 
szünet nélkül a tagok rendelkezé-
sére áll. 

— Kölcsönösségi Csoportunknak 
ismét gyásza van. Podoletz István-
né húnyt el. A halálozási járulékot 
férjének Podoletz István úrnak ke-
zeihez fizettük. Kérjük a csoport 
tagjait, hogy a fenti haláleset foly-
tán előállott 26. sz. járulékot mi-
előbb hozzánk juttatni szíveskedje-
nek. Felhívjuk továbbá azoknak a 
csoportoknak figyelmét, akiket il-
let, hogy az elmaradt előbbi járulé-
kokat saját érdekükben sürgősen 
pótolni szíveskedjenek, mert ellen-
kező esetben kénytelenek leszünk 
alapszabályaink értelmében a cso-
port tagjai közül törölni. Elnökség. 

— Karácsonyi akciónk. Mint 
minden esztendőben, úgy az idén is 
szeretettel fordul Szövetségünk el-
nöksége a tagtársakhoz, hogy rá-
szoruló, állásnélküli kartársak fel-
segélyezésére adakozzanak. Az erre 
vonatkozó körlevelet már a vezető-
ség kibocsátotta. Kérjük, hogy min-
denki tehetsége szerint vegye ki a 
részét ebből a nemes akcióból. Mi 
magántisztviselők sohasem tudhat-
juk, hogy kire mikor kerül a sor, 
éppen ezért aki teheti, segítse azt, 
aki az állásnólküliség szomorú nél-
külözéseiben él. 
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