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M unkásbiztositó Pénztár.
Sokat olvastunk már a Munkásbiztositó Pénztár 

átszervezésének kérdéséről. A parlam entben a 
munkásbiztositó törvénytervezetet le is tárgyalták 
és törvényerőre emelték. A munkásbiztositó törvény 
elfogadásával 1928. január elsejével a mostani 
rendszer megszűnik és az uj törvény rendelkezései 
lépnek érvénybe.

Minket a Munkásbiztositó Pénztár átszerve
zésénél ezidő szerint egy kérdés érdekel és érint 
közvetlenül, amennyiben az uj törvény értelmében 
a Pénztár alkalmazottainak fel kell mondani. Azt 
tudjuk, hogy a Pénztárnak a mai betegforgalm a a 
a jelenlegi személyzet létszámát feltétlenül meg
követeli, sőt még többet is igényelne. Azt azonban 
még nem tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akiknek 
felmondottak. Mert ha igaz az, hogy a  régi számú 
személyzetre szükség volt a múltban, úgy szükség 
van a jelenben is és a betegek rendes kiszolgálása 
— egészségügyi szempontból — nem teszi kívá
natossá, hogy a személyzetet redukálják.

Ha a feltevésünk helyes, úgy a fölmondás 
csak formai szempontból kíván az uj törvénynek 
eleget tenni, amikor minden indokolás nélkül 
14 napos határidővel kézbesítenek ki felmondásokat 
már most, egyes alkalmazottaknak. Mert azt nem 
akarjuk hinni, hogy a népjóléti minisztérium családos 
em berekét, akik máról-holnapra tengetik az életüket 
és akik két-három  éven át jól és lelkiismeretesen 
végezték el a reájuk bízott munkát, télviz ideje 
előtt megfosszon a családjukkal együtt a kenyér
kereset lehetőségétől és uj alkalm azottakat 
állítson be.

Ismerjük a népjóléti miniszter ur igaz szociális 
érzékű szivét és ezért nem akarjuk hinni, hogy a

felmondások visszavonhatatlan erővel bírjanak. 
Azonban ha mégis lehetséges volna, úgy az uj 
törvénybe, mely a szociális haladás jegyében készült, 
nagy hiba csúszott. Ez esetben minden képviselő 
lelkiismeretét kell, hogy a  nyugtalanság érzete 
m ardossa. meri ily módon lehetővé tették, hogy 
a családfentartón kívül, sok gyermek szájából esik 
ki a kenyér és ami még borzasztóbb, sok gyer
meknek vágja derékban a haladás lehetőségét.

Amidőn e sorokat Írjuk, még nem ismerjük a 
népjóléti minisztérium intencióját a felmondások 
szempontjából, azonban hisszük, ső t meg vagyunk 
győződve, hogy a munkásbiztositó törvény szociális 
előre haladást és nem szociális bajokat akar 
előidézni.

Szövetségünk vezetősége lépéseket tesz a 
minisztériumban, hogy a felmondás alatt álló 
személyzetet megmentse a kenyértelenség rémétől. 
Reméljük, hogy közbenjárásunk eredm énnyel fog 
járni.

Uj fürdők.
Az utóbbi időben örömmel látjuk, hogy a fő

város híven az ő programmjához, mind nagyobb 
mértékben fejt ki munkát oly irányban, hogy 
„Budapest Fürdőváros" jellegét minél jobban ki
domborítsa. E munkájának eredm énye, hogy 
augusztus havában megnyílt a Szent Gellért- 
fürdővel kapcsolatos „Hullámfürdő", amelyről már 
a múlt számunkban irtunk. Ezzel csaknem  egy- 
időben nyílt meg a Széchenyi-fürdővel kapcsolat
ban az uj uszoda, mely méltó társa  az előbb 
említettnek.

A vidéken is nyílnak sorozatosan újabb fürdők 
és vizgyógyintézetek, amelyek mind hivatva vannak 
a közegészségügyet szolgálni. Hogy a viz a köz
egészségügy szolgálatában milyen fontos szerepet 
tölt be, erről már lapunk hasábjain M andler 
Oltó dr. főorvos ur igen értékes cikkben értekezett. 
A viz fontosságáról ez alkalommal nem is kívánunk 
foglalkozni.

E cikk keretében az uj fürdőkkel kapcsolatban 
azonban egy sajnálatos tényt kell m egállapítanunk 
és ez az, hogy e hatalmas nagy fürdő-intézmények
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megnyitásával kapcsolatban nem tapasztaltuk, 
hogy a munkanélküli jól képzett fürdőmunkások 
szám a apadt volna. Mert az az álláspontunk, hogy 
az ilyen nagyszabású intézmény, mint Szent Gellért 
és  Széchenyi-fürdők, ahol. egy nap több mint 
négyezer ember fürdik és ahol a vendégek minden 
kényelméről és Ízléséről kívántak gondoskodni, 
éppen a személyzetnél, a jó munkaerővel takaré
koskodni nem lehet helyes dolog.

Azt sem tartjuk lehetségesnek, hogy e két 
intézménynek régi személyzetével a m egszaporodott 
munkatöbbletet el lehessen végeztetni. Mert ha 
ez az eset állana fenn, úgy ez a régi intézmény 
vendégeinek a rovására menne. Ha ez utóbbi fel
tevésünk bizonyulna helyesnek, úgy hisszük, hogy 
ez csak a késői szezonnak tudható be és nem a 
fürdők igazgatóságainak végső elhatározása ez.

Ha helyes a feltevésünk, minthogy nem is 
lehet másként, úgy a jövő évben remény van arra, 
hogy a nagy munkanélküliség lényeges csökkenést 
fog mutatni és igy sok érdemes testvérünk jut 
majd kenyérhez. Ha teljesül a reményünk úgy 
okunk lehet az örömre.

Milyen napibér-osztályba  
tartozik a fiirdőm unkásság.

Lapunk legutóbb megjelent szám ában ismer
tettük, hogy a Munkáspénztárral folytatott tárgyalás 
eredménye alapján a vizgyógy- és m agánintéze
tekben alkalmazott fürdős szakmunkások, valamint 
a  segéd-szem élyzet milyen napibér osztályba so 
roztatok be. A fürdőkben alkalmazott személyzet 
napibéi beosztásának kérdésének tárgyalását egy 
újabb értekezlet tette szükségessé.

Ezen értekezleteken az üzemek érdekkép
viseletén kívül egyes fürdő munkássága nevében 
is nyilatkozatok hangzottak el. A szakegyesületiinket 
N a g y  Pál, szak. elnök képviselte.

Ezen értekezleteken az érdekképviseletek 
nézetei erősen eltérők voltak egymástól, aminek 
eredménye az lett. hogy a fürdőmunkásság több
féle napibér-osztályba soroztafott be. A hosszú 
vita után határozatilag az alábbi napibér-osztályba 
soroztaftak be az alkalmazotiak :

a) A Szt. Gellert-, Széchenyi-, Rudas-, Szt. 
Lukács- és Rác-fürdőknél alkalmazott szakmun
kások nemre való tekintet nélkül a Vili. napibér- 
osztályba, — a segédm unkások nemre való tekintet 
nélkül az V. napibér-osztályba ;

hl A Royal nagyszálló körúti fürdője, az 
Első Magy. Gőzfürdő és az Erzsébet Sósfürdő 
szakmunkásai nemre való tekintet nélkül a VI. 
napibér-osztályba, — a segédmunkások nemre 
való tekintet nélkül a IV. napibér-osztályba;

cl A többi névszerint külön fel nem sorolt 
fürdőknél, valamint az. idényszerü strandfürdőknél 
alkalm azott szakmunkások a VII. napibér-osztályba, 
— a segédm unkások pedig az V. napibér-osztályba.

Ezen újabb m egállapodások szerint a fürdős- 
szakm unkások háromféle napibér-osztályba, még 
pedig  Vili , VII., VI.. mig a segédm unkások kétféle, 
m ég pedig V. és IV. napibér-osztályba soroz- 
tatfak be.

Ezen közleményünk alapján könnyen tájékoz
tathatja  most már minden fürdőmunkás magát,

mely fizetési, vagy napibér-osztályba tartozik. A 
beosztás mindaddig m arad érvényben, mig a 
m egállapodást kötött érdekképviseletek a Munkás- 
pénztár vezetőségével újabb m egállapodást nem 
létesítenek.

Idény után.
Amidőn a nyári szezonnak vége a fürdőzés 

terén, egy kis áttekintést tehetünk, hogy m eg
állapítsuk, mely kérdések azok, amelyek minket 
fürdősöket legközvetlenebb érintenek.

Sajnos, az első és legfontosabb kérdés a 
munkaalkalom, a kenyérkereset lehetősége. Saj
nálattal állapíthatjuk meg, hogy a kenyérszerzés 
lehetőségének egyik legfőbb akadálya Trianon. 
A béke idejében, amikor még nagy M agyar- 
országot tudtuk a magunkénak, amikor még ha
zánk testéről nem szaggatták le az éltető erőt 
adó részeket, amikor még a miénk volt Erdély, 
Bánát és a felvidék, akkor még volt szőllő, lágy 
kalács is, ma már sokszor száraz kenyér sem jut. 
Gyönyörű fürdőinket is elrabolták az elszakított 
részekkel, amelyek biztosították sok száz és száz 
fürdősnek és fürdősnőnek és családjaiknak a nyu
godt gondtalan életet.

Pedig ma is érzik oda át a m agyar szak
munkás-kezek hiányát, amit a legjobban bizonyí
tanak azok a levelek, a melyek birtokunkban van
nak orvosoktól, bérlőktől és tulajdonosoktól, akik 
szívesen alkalmaznának m agyar fürdősöket, azon
ban a hatóságok ezt nem engedik meg. A ható
ságoknál nem az a fő, hogy jól képzett szakerők 
álljanak a gyógyfürdők-rendelkezésére, hanem az, 
hogy a saját fajtájuk legyen alkalmazva.

Nyomorúságunk és megcsonkításunk melleit 
is milyen más itt nálunk a helyzet. Mig a m eg
szállott területeken szívesen alkalmaznák a jó 
magyar szakerőket, csak a hatóság akadályozza 
azt meg, addig nálunk azt látjuk, hogy egyrészről 
a hatóság szó nélkül megtűri a román, cseh és 
más nemzetiségű munkások alkalm azását, mig vé
reink, a magyar munkások kenyértelenül sinylenek. 
Másrészt a munkáltatók különösen a strandokon, 
uszodákban sok helyen teljesen szakképzetlen 
egyéneket alkalmaznak akkor, amidőn elegendő 
szakerő állana rendelkezésre.

A hatóságnak volna kötelessége arról gon
doskodni, hogy addig, a m ig elegendő  m agyar  
szakm unkáserő  áll ren delkezésre , addig  idegen  
nem zetben  és szakképze tlen  m unkaerőt ne al
kalm azhassanak a fürdőkben, a strandokon és  
uszodákban.

A szakképzetlen munkaerők alkalm aztatását 
annál inkább is kötelessége volna a hatóságoknak 
ellenőrizni és eltiltani, meri a belügyminisztérium
nak erre irányuló egy régebbi rendeleté utasítja 
is a hatóságokat.

Egy strandnak vagy uszodának vezetése, ahol 
emberi életek feletti őrködésre van hivatva az 
úszómester, mégis csak fő kellék, hogy első sor
ban az úszómester rendelkezzék a szükséges, 
szaktudás kellékeivel. Aho! az úszás készségét 
kívánják elsajátítani, ott elsősorban is fontos, hogy 
az uszómesteri teendőkkel megbízott maga is 
tudjon úszni és hogy az első segélynyújtás tan
folyamáról meg legyen az okmánya.

Az évről-évre szaporodó strand és uszoda 
telte szükségessé, hogy szakegyesületiink vezető
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sége rendszeres uszómesteri tanfolyamokat ren
dezzen, amit az őszi idény ellenére meg is tesz, tekin
tettel arra, hogy fedett uszoda áll rendelkezésre. 
E tanfolyamokra a tagok figyelmét ezúton is fel
hívjuk. Az első segélynyújtási tanfolyamot is min
den évben megrendezzük az önkéntes Mentő- 
Egyesületben, amelyről tagjainkat kellő időben ér
tesítjük.

A szezon után szükségesnek véljük e hibákra 
rámutatni és tesszük ezt azon reményben, hogy a 
jövőben közegészségügyi és életbiztonsági szem
pontból e hibák meg fognak szűnni.

N agy Pál,
fiirdősök szakéyy*'ulclének elnöke.

T akarék- é s  hitelszövetkezet.
A dolgozó keresztény m agyar munkásságnak 

é s  alkalm azottaknak régi kívánsága volt, hogy 
alakíttassák egy olyan intézmény, amely a kis
em berek, nincstelenek felsegitésevel törődjék. 
A szakegyesületek központi vezetősége is mélyen 
átérezte e kérdés nagy horderejét és mozgalmi 
jelentőségét és régen foglalkozott a kérdés meg
oldásával.

A törekvés, mely a m egoldást célozta, ma 
már a m egoldás lehetősége előtt áll, amennyiben 
az O rszágos Központi Hitelszövetkezet vezetősége, 
akivel a szakegyesületek központi vezetősége tár
gyalt, a m ódokat m egadta. A létesítendő takarék- 
és hitelszövetkezet az O.K.H. alapszabályainak az 
elfogadása után, mint annak egyik alosztálya kezd
heti meg a működését, ha elegendő üzletrészt je
gyeznek le a szakegyesületeink tagjai.

A létesítendő takarék- és hitelszövetkezetnek 
úgy válhatunk tagjaivá, ha a szakegyesületeinknél 
elhelyezett alapszabály mellé csatolt gyüjtő-iven 
legalább egy üzletrészt jegyzünk, amelynek értéke 
40 (negyven) pengő. Behatási dij címén 2 (kettő) 
és felszerelési költség címén ugyancsak 2 (kettő) 
pengő fizetendő. Az összeg, mely igy összesen 
44 (negyvennégy) pengői tesz ki, az alapszabályok 
értelm ében kettő év alatt fizetendő be, vagyis 
24 hónap alatt, havonként egyenlő részekre osztva.

Amint láthatjuk a takarék- és hitelszövetkezet 
a dolgozó kisemberek gazdasági viszonyaihoz van 
szabva, mert a legszűkösebben kereső em ber is, 
ha takarékoskodni akar, havonta kettő pengőt el 
tud vonni keresetéből.

A célja a takarék- és hitelszövetkezetnek az, 
hogy a dolgozó keresztény m agyar munkásságot 
takarékosságra szoktassa. Az üzletrész jegyzése 
alapján egyrészt társává tegye a takarék- és hitel- 
szövetkezetnek, másrészt, hogy a jegyzet üzlet
része után, azok tőkéjének gazdaságos forgatásá
val szerzett kamataiból az iizletév zárása után 
megfelelő osztalékot is juttasson az üzletrész tulaj
donosainak. A másik cél, ami igen fontos, hogy 
pénzügyi megszorultság esetén, amikor is egy 
kisebb segélyről van szó és a mely esetben egy 
nagyobb pénzintézet nem is áll a fél rendelkezé
sére, legyen a hova fordulhasson. Fontos az is, 
hogy a kölcsön minél olcsóbb kam at mellett adas
sák, ami az általunk létesítendő takarék- és hitel- 
szövetkezetnek fő célja.

Dióhéjba foglalva a takarék- és hitelintézet
nek ezék a céljai. Érezzük mindannyian a szüksé
gét ennek az intézménynek, mely nélkül modern 
nagy mozgalom egészségesen nem dolgozhat. Az

alkalom adva van : „Segíts magadon, az Isién is 
m egseg ít “ E gondolat vezéreljen cselekedetében 
mindenkit és jegyezzen legalább egy üzletrészt. 
Gyüjtőiv szövetségünk irodájában, VII., Dohány 
ucca 74, I. em. 16. sz. alatt a titkárságnál van, a 
hol az aláírható. Jegyezhető f. évi október hó 10-ig 
bezárólag Az első részlet fizetése csak a m eg
alakulást kimondó közgyűlés után válik ese
dékessé.

B etegápolók  hírei.
Adomány. Dr. R em eley  Béla  orvos, Válfy 

F erenc  testvérünk utján egyesületünknek 4 pengő 
adományt juttatott, amit ez utón hálásan köszönünk.

H á z a ssá g . Z v é r  A nna  ápolónő — szövetségünk tagja — 
é s  V áci István, f. évi szeptem ber 9-én házasságo t kötöttek. 
Az uj házastársaknak  őszinte szívből kívánjuk, hogy a  jó Isten 
áldja meg hosszú élettel és tartós boldogsággal.

Igazgatóság i ülés. A Betegápolók Egyesülete 
f. évi szeptem ber hó 14-én igazgatósági ülést 
tartott, amelyen a nyári szünet után az igazgató- 
sági tagok nagy számban vettek részt. Az ülést 
Balázs Flóra alelnök nyitotta meg, üdvözölvén a 
megjelenteket és a nyári szünet elmúltával foko
zottabb egyesületi tevékenységre kérte fel az 
igazgatóság minden egyes tagját. Az utolsó igaz
gatósági ülés jegyzőkönyvét D eák Mária titkárnő 
olvasta fel, mely ellen kifogás nem tétetett, hitele
síttetett. Válfy Ferenc  pénztáros szabadsága miatt 
a pénztári jelentést Hallgató Gyula ellenőr tette 
meg, amit az igazgatóság egyhangúlag vett tudo
másul. A jelentés m egtétele után Balázs Flóra 
alelnök az időközben érkezett Tobíer János orsz. 
gy. képviselő urat, a szakegyesületek orsz. köz
pontjának elnökét üdvözölte. Az üdvözlés után 
Szieben  Jó zse f főtitkár a vidéki kiküldetéséről és 
az egyes intézeteinkben tagjainkat ért sérelm ek és 
panaszaik ügyében végzett munkájáról számolt be. 
Egyben m egragadva az alkalmat, azok megszün
tetéséhez kérte Tobler lános orsz. gy. képviselő 
ur tám ogatását. Majd őszi programúinak tűzte ki, 
hogy az igazgatóság kezdje meg egy végleges 
Otthonnak m egszerzésére a  munkálatait. Az Igaz
gatóság a jelentéseket tudomásul vette és az 
Otthon ügyben megbízta az elnökséget. Ezután 
Tobler János orsz. gy. képviselő megköszönte a 
szives fogadtatást, majd Ígéretet tett, hogy ille
tékes helyen ügyünket minden esetben készségesen 
tám ogatja. Az igazgatóság az Ígéretet örömmel 
vette tudomásul. A beérkezett levelek és kérelmek 
tárgyalására került sor. Farnadi Róza, Greskovils 
Gizella, S ípos Anna és  Horváth Sándorné  kérték 
az 1. osztályba való átírásukat, amit az igazgatóság 
m agáévá tett. Báthory Zsuzsanna  ugyanezen 
kérelmét tagdijának rendezéséig függőbe helyezte. 
Palik Gizella 11. osztályba kérte m agát áthelyeztetni, 
mely kérelemnek az igazgatóság helyt adott. 
Szieben  Jó zse f főtitkár béjelentette, hogy a szak- 
egyesületek központja az O. K. H. kebelén belül 
egy takarék és hitelszövetkezetet akar létesíteni 
és ennek alapszabályait beküldötte. Amennyiben 
Tobler János közp. elnök jelen van őt kérte, ismer
tesse a létesítendő takarék és hitelszövetkezet 
célját és előnyeit. A képviselő ur nagy részletes
séggel ismertette a m egalakítandó takarék és 
hitelszövetkezet célját és előnyeit, maid kérte az 
igazgatóság tagjait, hogy a központot e munká
jában tám ogassuk és jegyezzünk üzletrészeket.
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Az ismertető előadás után — amit nagy figyelemmel 
kisértek végig -  a jegyzés szép eredménnyel 
folyt le. Szieben  Józse f főtitkár beszámolt a ren
dezendő szüreti ünnepély érdekében kifejtett 
munkáról és kérte az igazgatóságot, hogy a 
legnagyobb propagandát fejtse ki a siker érdekében. 
Egynéhány kisebb ügy elintézése után Deák Mária 
titkárnő felolvasta az uí tagok névsorát, kik ellen 
kifogás nem tétetett. Minthogy a napirénd kimerült 
az elnök az ülést bezárta.

Ha nem vagy ellensége önmagádnak, ne hanyagold 
el a szövetséget. Fizesd a tagdíjadat pontosan.

Fiirdősök hírei.
H alálozás. Ómoravicai Heinrich Kálmán dr., 

m. kir. udvari tanácsos, a Rácfürdő igazgatója, 
f. évi julius 30-án hosszas szenvedés után elhunyt. 
Elült tetem ét f. évi augusztus 1-éri, a Kerepesi-uii 
temetőben levő családi sírboltban helyezték el. 
Az elhunyt életében sohasem tagadta meg alkal
mazottaival szemben atyai jóindulatát, miért is 
hálatelt szívvel és kegyelettel fogunk reá minden
kor visszaemlékezni. Nyugodjék b ék éb en ! —
F. évi szeptem ber hó 5-én, Mandler Olló dr., fő
orvos urat — akinek szaklapunkban már sok ér
tékes szakcikkét volt szerencsénk közölni — kis 
leányának elhalálozásával mélységes gyász érte. 
Kérjük a Mindenhatót, adjon neki és nejének elég 
erőt, hogy e súlyos csapást elviselni tudja!

V álasztm ányi ülés. A Fürdősök Egyesülete 
f. évi szeptember hó 7-én tartotta a nyári szünet 
után az első ülését. N agy Pál ü. v. elr ‘5k, meg
állapítva a határozatképességet a szünet után hat- 
vanyozoítabb egyesületi életre szólította fel a ta 
gokat. A legutóbb megtartott ülés jegyzőkönyvét 
F azekas Mihály titkár olvasta fel, a mii a választ
mány tudomásul vett. Giia F erenc  a pénztári állo
mányról számolt be, amit megnyugvással vett tu
domásul a választmány. Szieben  Józse f főtitkár 
jelentést tett a szervezési és egyéb egyesületi 
ügyről, a mit a választmány tudomásul vett. — 
N agy Pál ü. v. elnök a nagy ünnepek (karácsony, 
husvét és pünkösd) első napjának zárva tartásának 
kérdésével foglalkozott, mert e kérdés m egoldása 
csak részben sikerült és több fürdő van ma is 
még, ahol nyílva tartanak. Amennyiben a szak- 
egyesület azon törekvése, hogy minden fiirdő-üzem 
(a szezón-fürdők kivételével) zárva tartson nem 
sikerült, javasolta, hogy a népjóléti miniszterhez 
intézzünk felterjesztést, hogy e kérdést rendeleti 
utón szabályozza. Többek hozzászólása után a 
választmány egyhangúan tette m agáévá a javas
latot és utasította az elnökséget, hogy ez ügyben 
eljárjon. Több egyesületi ügy letárgyalésa után az 
elnök az ülést bezárta.

Ne szűnjél meg az egyesületünk érdekében agitálni. 
Minden panaszról és sérelemről értesítsed a titkárságot.

K ö szönetny ilván ítás. F. évi augusztus 9-én kisleányom 
elhunytéval ért m élységes gyászom  alkalmával kifejezett rész
vétükért és nékem juttatóit tám ogatásért ezúton m ondok hálás 
köszönetét az  O rszágos Munkásbiztositó Pénztár alkalm a
zottainak. O nody János

N y elv o k ta tás . Felhívjuk mindazon t. tagjainkat és tag társ
nőinket, akik az angol nyelv elsajátítására hailandók, jelentkez
zenek szövetségünk titkárságánál, VII, Dohány u 74. I. cm 16. 
Keliő jelentkezés esetén  a tanfolyam rövid időn belül m egkez
dődik. Felvilágosítással a  titkárság készségesen  szolgál.

A llá sb e iö lté s . Egy nagyobb vidéki város vizgyógy- 
intézetében egy középkorú gyermektelen h ázaspár nyerhet 
elhelyezést. A vizgyógykezelésben perfekt házaspár jöhet 
szám ításba. Jelentkezni lehet a  titkáságnál, VII., Dohány u. 
74. I. 16.

V álasztm ányi ülés. Szövetségünk f. évi 
szeptember hó 15-én tartotta meg rendes havi 
választmányi ülését. A nagy számban megjelent 
választmányi tagokat N agy Pál alelnök üdvözölte, 
aki megállapítván a határozatképességet az ülést 
megnyitotta. Válfy Ferenc  jegyző szabadsága miatt 
a jegyzőkönyvet D eák Mária titkárnő olvasta fel, 
amit a választmány tudomásul vett. S ze le  Jó zse f 
pénztáros szabadsága miatt a pénztári állományról 
Hallgató Gyula ellenőr tette meg a jelentést, amit 
a választmány megnyugvással vett tudomásul. 
S zieb en  Jó zse f főtitkár terjesztette elő jelentését, 
amelyben beszámolt vidéki szervező útjáról, majd 
azon panasz ügyekről amelyekben a szövetség 
eljárt. A jelentés után foglalkozott a Munkás
biztositó Pénztár államosításával kapcsolatos 
személyzeti elbocsájtások ügyével és sürgős intéz
kedést tartóit szükségesnek a szövetség tagjainak 
érdekében. A jelentést a választmány tudomásul 
vette és a pénztári ügyben sürgős eljárásra utasí
totta az elnökségei. Majd a főiitkár bejelentette, 
hogy a szakezjyesületek központjából egy takarék 
és hitelszövetkezet alapszabályait küldölték be, 
mely megalakulás alatt áll. Amennyiben az ülé
sünkön a szakegvesiilefek központjának főtitkára 
LiUin Józse f jelen volt őt kérte az ism ertetés meg
tételére. Az ismertető előadás előtt Balázs Flóra 
alelnök üdvözölte a szövetségünk nevében a köz
ponti főtitkárt. Az üdvözlés után Lidin Jó zse f 
részletesen ismertette a takarék és hitelszövetkezet 
célját és előnyeit, amit a választmány nagy figye
lemmel kisért végig, majd az előadás után meg
ejtették a jegyzést, mely igen szép eredménnyel 
járt. Ezután egynéhány belső ügyet tárgyalt még 
le a választmány, ami után N agy Pál alelnök az 
ülést bezárta.

T ó b le r  Jánosi ü n n e p e lte  a  k e re s z té n y  m a g y a r  m un
k á s sá g . A ragaszkodás impozáns m egnyilatkozásával ünnepel
ték  f. évi szeptem ber 26-án a  keresztényszocialista szakegye
sületek Tób ler  János országgyűlési képviselőt, a  szakegyesü- 
leick szövetségének o rszágos elnökét abból az  alkalomból, 
hogy életének negyvenedik évébe lépett. A kétszáz terítékes 
banketten az  ország  valamennyi keresztényszocialista sz erve
zetének küldöttei résztvettek. A pohárköszöntők során  C sík  
József és H om o n n a y  Tivadar országgyűlési képviselők, Lillin 
József, Z á b o rszk y  István, Zibo len  Endre, M ihelics  Vid, 
P alkovics  Sámuel, R ohá ly  János, S z ie b e n  József szövetségünk 
nevében, L ó ska y  István, A n kn er  Béla s m ég sokan mások 
tettek hitet Tóbler János mellett. Nagy lelkesedést keltett 
G ren czer  Mihálynak, a VOOE elnökének bejelentése, hogy 
16.000 vasutas üdvözletét és tám ogatását hozta m agával, to 
vábbá a  BESzKÁR-t alkalm azottainak nevében m ondott üdvöz
lés. Tóbler János, akit a női szervezetek  képviselői virágokkal 
halmoztak el, m eghatóban köszönte m eg az  ünneplést. — 
A bankett résztvevői a késői éjféli órákig együtt m aradtak.
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