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A cirkvenicai üdülőházról esett ezután
bosszú vita.
Ez az intézmény a (budapesti osztály fölcszlatása alkalmával szakadt a DMKE nyakába, több mint 60,000 K adósság terheli s
most az dl a dó .perrel fenyeget, ha a vételárat
meg nem kapja. Budav János azt inditván> ózta, hogy el kell adni. Sándor Józsai, az
EJVLKE .főtitkára a fen tart ás mellett érvelt
Az igazgatóság határozattá emelte, hogy
kölcsönt szerez s abból rendezi a tartozásokat. Ez az üdülőház eddig alig jövedelmezett
annyit, amennyit a terhek kamatai fölemésztettek. .Most költségvetés állapíttatott meg,
amely annak jövedelmezőségét biztosítja.
A DMKE tisztviselőinek fizetését rendezte ezután az igazgatóság, merc azok illetéktelenül olyan javadalmakat húztak, amelyek
határozatilag nem voltak megállapítva. Igy
Gallovídh főtitkár éri 1000 koronái háziíelügyeleti teendőkért, holott .nem is lakik Szegeden.. Az igazgatóság most személyi pótlék
címén engedélyezte neki ezt az összeget, a
főszámvevő fizetését is rendezte, valamint a
tisztviselők nyugdijait is. Gaüovich Jenő ífőtukár megköszönte ezen intézkedést, de kijelentette, hogy lemond állásáról, mit nyomban meg is indokolt .azzal, hogy tiz évi működése után idegrendszere fölmondta a szolgálatot, nem akar odajutni, ahol szerencsétlen nővére van: az angyalföldi téboílydába.
Ezért orvosai tanácsára visszavonul és 1914.
julius 1-étől kezdődőleg évi négyezer koronával nyugdíjaztatását 'kéri. Kérését Írásban
Is az igazgatóság asztalára tette.
Az igazgatóság Andreics János és Janovics Gyula miniszteri tanácsosok. Sándor
József, az EM'KE alelnöke, Czebe Ferenc dr.
budapesti ügyvéd és Palócz László pártolló
hozzászólása után tudomásul vette a főtitkár lemondását és megszavazott neki 4000
K évi nyugdijat a közgyűlés jóváhagyásának fentartása mellett, mert az egyesületnek
nincs nyugdíjalapja s fedezetről is gondoskodni kell.
Ezután az igazgatóság jóváhagyta a. szegedi és szabadkai háziipari telep fentartására
vonatkozó szerződéseket előbbinek 400, utóbbinak 650 korona előleget engedélyezett, a
makói Diákotthonnak 5200 korona kölcsönt
adott s apróbb ügyeket intézett el.
Voltak, akik a központ és a budapesti
osztály közölft ellentéteket szerettek volna
kiélesiiteni: és a ,vejit ügyvezetőséget azizal
vádolták, hogy az völt az oda a .nagy zajt
fölidézett belügyminiszteri vizsgálatnak és a
{eloszlatásnak. Andrejcs miniszteri tanácsos
a budapesti osztály elnökének és Scossa Dezső . ügyvezető-elnökndk tapintatos és libe-.
rális fölszálalásai után azonban, ezek az ellentétek elsimultak és a gyűlésen .megjelentek azjzal a megnyugtató tudattal távoztak,
liogy a DMKE egészen jó irányban működik és igen jelentős munkát végez.
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Megegyezés török és bolgár közt. Pétervárról jelentik: A Ruszkoje Szlovo
kijelenti,
hogy minden cáfolat ellenére Törökország és
Bulgária között katonai egyezmény jött létre, amely lényegében a következőkép intézkedik: Abban az esetben, ha Bulgária hadat
üzen Görögországnak, Törökország köteles
Bulgáriát három hadtesttel segíteni és ezt a
haderőt a bolgár főparancsnokságnak alája
rendelni. Bulgária hasonló segítségadásra kötelezi magát arra. az esetre, Iha Törökorszá- S
got megtámadják. Ha Bulgária a görög háborúban győz, Törökország megkapja egész
Tráciát, egészen a Mesta folyóig.
készít villanyvillágitáai és
légszeszberendezéseket a
l e g o l c s ó b b a n ét szakszerűen. Csillárraktára a
legnagyobb az alföldön SZÉPED, Kölcsey-utca*4.

Diszpenzár a tüdőbeteg
munkások részére.
— A szegedi munkáspénziár a munkásokért. — Szigorítják a járulékok behajlását. —
(>Saját tudósitóm/atól.) A szegedi munkásba ztosiLtó pénztár vasárnap tartotta évi rendes közgytülésát. Az évi jelentésit, a zárószámadást és a jövő évi költségvetést terjesztette elő .az igazgatóság' s a jelentés köretében szigorú határozatot fogadtak el a hátralékos járulékok behajtásáról. Fontos határozatot hozott .ezután, a közgyűlés :a munkásság egészségügyi érdekébein. Elhatározták,
hogy a szegedi kerületi' imiunikáspénztár 20.000
korctna költséggel tüdőbetegek számára d:Lszpenzárt létesit.
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A közgyűlésről részletes tudósításunk itt
következik:
!Bokor Adolf alelnök nyitotta m>eg az
ülést. A pénztár mult évi jelentésének tárgyalása során Schwarez Manó szabó szólalt
fők Kifogásolta, hogy az évi jelentés tuls zugom módot ajánl a hátralékos betegsegély.zőjáiriulókck .behajtására. E szerint az igazgatóság törvényes elsőbbség biztosítását sürgeti a járulékok végrehajtás utján való behajtására a végső esetre azt J á v á nja, hogy
a űzetni vonakodó munkaadóktól esetleg az
iparjogot is megvonathassa, a munkásbiztositó pénztár. Indítványozza, a fölszólaló,
hogy a közgyűlés utasítsa vissza ezt a munkaadókra sérelmes, szigorú rendelkezést.
Ezután Biedl Siairnu dr. fiijrészgyáros' szólalt föl. :B.ied.l nem fogadja el az indítványt.
A hátralökök behajtását radikális eszközökkel is biztosítani kell, mert a miunkásbiiztositó pénztár különben nem tud elegeit tenni
föladata inaik. Az 'iparjog- megvonását ő sem
tartja szükségesnek, de különbem ,az évi jelentés ezt a .módot csak a legvégső esetben
és akkor is csak esetlegesen ajánlja.
Raab Izsó a kereskedelmi alkalmazottak
nevében szántén, az indítvány ellen foglalt állást. Kívánatos, — mondotta — hogy a munkaadók hiánytalanul megfizessék a járulékaikat s ma vonják el .azokat ,a munkásak rovására eredeti rendeltetésüktől. Viselje mindenki azit a terhet, amelyet a törvény .ró k i reá.
Fischer Jenő, Wittmann Gyula fölszólalásai
és Nekitseh iBiehárd dir. igazgató .fölvilágositó szavai után, amely szerint az iparjog megvonását esafc esetlegesen ajánlja u:z igazgatóság, a közgyűlés .Schwarcz Manó indítványát
elvetette.
(Ezután áttért a közgyűlés .az évi jelentés,
m a j d a zárószámadás tárgyalására. Mind a
•kettőt több felszólalás után., tudomásul vették. Az 1912. évi zárótszámáriásból fönmaradt,
körülltelül 56.000 korona (fölösleg .hovafordításáról ugy határoztak, hogy annak kétharmad részét beszolgáltatják a törvény rendelkezése szerint .az Országos Pénztárnak, egyharmad .részét pedig a tagok betegsegélyezéséneik intenzivebbé tételére és a temetkezési
spgéllyezéseik növelésére .fordítják. A beteg segélyezést meghosszabbitják
husz hétre és
megokolt esetekben .nagyobb összeget utalványoznak temetkezési segélyre.
.Majd elfogadták az 1914. évi költségvetést és elhatározták, hogy húszezer
korona
költségen létesitik a tüdőbeteggondozó intézetet, Aíapsza.bályniiódoSitá&oik után. megejtették .a tisztújítást. Meg/választották az igazgatóság, .a, fölügyelőibizottsá,? tagjait, akik jórészben a régiek maradtak s végül megválasztották az Országos Pénztár kiküldötteit és
a .munkásbiztositó választott hiróság üluöikeit.
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