
igazgatósága milyen könnyted és előkelő kéz-
legyintéssel szavazott meg a távozó főtitkár-
nak 4000 korona nyugdijat azokból: a sze-
rény két kowanákíbÖl, mélyeket nri, a DMKE 
egyszerű tagjai, évenként hűségesen befize-
tünk a kultura dl/tárára. 

Nem sok idő óta' vagyok még Szegeden, 
de annyit már haliottam, hogy Gallovich 
Jenő főtitkárnak elévülhetetlen érdemei van-
nak az egyesület megalakítása körül. Mond-
ják, hogy ő alkotta meg -az egész kulturegye-
sületet s fáradhatatlanul agitált annak felvi-
rágoztatásán. Ha .igy van, ezt az érdemet 
minidenesetre jutalmazni ke l . De nekem, egy-
szerű (magántisztviselőnek, feltűnik mégis, 
ha valaki 9—10 évi- szolgálat után 4000 koro-
na nyugdijat tud magának biztositani. Meny-
nyit kell 'dolgoznia egy állami tisztviselőnek, 
mig 35 évi szolgálat utóin eléri ezt a javadal-
mazást! És menny,it nékem, egyszerű ma-
gáncég alkalmazottjának, aki százévi szolgá-
lat után sem kapóik egyetlen fillér nyugdijat 
som! 

A dologba azonban könnyen belenyu-
godtam voHima, mert Gallovich Jenőt fehér 
szakálas, megrongált egészségű urnák képzel-
tem el. Képzeljék meglepetésemet, mikor az 
utcán megmutatnak nekem egy egészen fia-
tal, alig harmincöt évesnek Játszó, ereje tel-
jességében -levő embert, akiről azt álMtották, 
hogy az Galllöviöh JenŐ! Azt is hallom min-
denfelé beszélni, hogy Gallovichot nem kell 
félteni, mert .mielőtt nyugdíjazása iráinti ké-
relmét .benyújtotta volna, már gondoskodott 
más állásról. Hirlilk, hoigy Andreics János 
nyugalmazott miiniiiszteri tanácsos ur társa-
ságában péraintézetat alapít Budapesten, mely 
r.ek ő lenne az igazgatója. .Hát épen ez az, 
amit inem értek. Ment ugy tudom, hogy hazai 
'törvényeink szerint, vagy ahol törvények 
nem köteleznek egy kulturegyesületet, ott a. I 
közmorált törvényei szerint nyugdijat csak 
olyan, aitmetn igényelhetnek a tisztviselők, ha 
luunkaképteleinekké válnak. Amennyiben más 
pályán keresnieik hoMoiguíást, előbbi állásuk-
ról le szokták mindaini, hogy átengedjél a he-
lyet másinak és ne akasszanak egy közintéz-
ménynek a nyalkába oly terheket, melyek 30 
—40 évig fogjak antnak költségeit terhelni 

Közérdekből emliiitem ezt fel és kérem a 
t. Szerkesztő Urat, hogy miként és miféle ci-
men lehet egy .makkegészséges* embernek 
nyuigdíijot admii ós igaz-e, hogy Gallovich Je-
nő azért nyugdíjaztatta magát, mert jobb 
megélhetési forrás elnyerésére nyílt kilátása? 
Erre kérnék tisztelettel felvilágosítást. 

Egy olvasó. 

Közöltük az érdekes levelet, mert olyan 
oldalról! világítja meg a DMKE válságát, a ; 
melyről eddig, említés nem tétetett. Bár- ; 

mennyire sajnáljuk azonban, olvasónk kíván- í 
csiságát kielégíteni, nem- tudjuk, mert a föl-
vetett kérdésre egyedül Qallovieh Jenő ad- i 
Itatna fölvilágositást. f 

Royal'nagy kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY TO/V\BOLA 
értékes ngereméngtárjgakkal . • 
Naponta czigángzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség:„ftoya! Zöldike." 

Tulajdonosok: ftatejka és Filegel. 

1011. novwnber 27. 

KORZÓ 
M O Z I 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefonszám: 11-85. 

A NQRPISK-GYAR 
világszenzációja!! 

W fi carno 
Udvari történet 4 felvonásban. 
A főszerepet BETTI NANSEN 
játsza. 

Vígjáték, PRINCZE a fősze-
repben. 

Nagy tengeri dráma. 

Az 5 és 7 órai előadásra 
katona-, diák- és gyermek-

jegyek félárban. 

Pénztárngltás délelőtt 1 0 - 1 - i g 
U délután 3 órától. u 
a „KORZÓ" MOZI helyiségében. 

Előadások : 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap d. u. 2-től éjjel 12 óráig. 

H e l y á r a k : Péhoiyüiés Ki.20, 
= zsölye K 1 . - , l-sö 

hely 8 0 fillér, l l- ik hely 6 0 fi l lér, 
Ill ik hely 3 0 fi l lér. - Kedvez-
ményes jegyfűzetek a pénztárnál 

kaphatók. 

Szervezik a második 
polgármesteri állást. 

— A közgyűlés ,első napja. — 

(Saját tudósitónktól.) Szerdán, délután 4 
órakor kezdődött a novemberi közgyűlés. A 
városatyák, különösen a közgyűlés elején, 
szokatlanul élénk érdeklődést tanúsítottak a 
szőnyegen forgó ügyek iránt, a mai napon 
olyan bizottsági tagokat is láttunk a sűrűn 
tömött padsorokban, akik a közgyűlést 
egyébként ritkán látogatják. 

— Közeledik december hét! — jegyez-
ték meg többen tréfásan és hogy ennek a 
megjegyzésnek volt is valamelyes alapja, 
az később beigazolást is nyert. A ritkán lát-
hatók alaglhogy 'megmutogatták magukat és 
búlbgatták néhányszor a tanácsi előterjesz-
tésekhez, lassanként ugy eltünedeztek, hogy 
épen a legfontosabb ügyek tárgyalásánál 
már szinte kongott az ürességtől a tereim. 
Taschler Endre jegyző meg is jegyezte csak 
ugy bajusz alatt: 

— ELmeintek korteskedni, mert veszély-
ben a — haza . . . 

Később egész derűs hangulat uralkodott. 
Gyorsan peregtek le az ügyek, fölszólalás 
csak egy-két fontosabb tárgynál voK, de a 
sok indítvány, meg előterjesztés miatt igy 
is elhúzódott a közgyűlés fél hét utánig. 

A legfontosabb határozata a mai köz-
gyűlésnek az, amely a második polgármes-
teri állás szervezésére vonatkozik. A köz-
gyűlés kimondotta, hogy az állást szervezni 
kívánja, de csak majd a legközelebbi tiszt-
újítás alkalmával Töltik be. Ezenkívül elha-
tározta a közgyűlés, hogy a Korcsolyázó-té-
ren ingyen telket enged át a leányinternátus 
céljaira. Az ülés lefolyásáról az alább, rész-
letes tudósításunk szól: 

A közgyűlésen Bokor Pál helyettes-pol-
gármester elnökölt. Jegyzők: Taschler Endre 
főjegyző, Ferenczy Béla és Rack Lipót al-
jegyzők. A polgármester havi jelentésének 
fölolvasása és tudomásul vétele után a köz-
gyűlés áttér a napirend tárgyalására. 

(Második polgármestert!) 
Derszib Béla és társai a második pol-

gármesteri állás szervezése érdekében ter-
jesztenek inditványt a közgyűlés elé. (Az 
indítványt annak idején egész terjedelmében 
ismertettük.) A tanács javaslata az, hogy az 
inditványt utalják a szervező bizottság elé 
annak kimondásával, hogv a második pol-
gármesteri állást a közgyűlés a legközelebbi 
tisztuljitáskor kívánja betölteni. 

Derszib Béla élőszóval is kívánja indo-
kolni indítványát. A legfőbb ok. amiért a má-
sodik polgármesteri állást szervezni kell, az, 
hogy a polgármester annyiféle adminisztra-
tiv teendővel van elfoglalva, hogy a repre-
zentálásra és nagy érdekű városi kérdések 
szorgalmazására álig marad ideje. Hozzá-
járul a tanács javaslatához, csupán azzal 
kéri kiegészrteni. Ihogy az állás szervezésére 
vonatkozó javaslatot a tanács a decemberi 
közgyűlés elé terjessze. 

Taschler Endre előadó a tanácsi javas-
lat elfogadását kéri. Ne kötelezzék a tanács-
ra a decemberi dátumot, a tanács minden-
képen rajta lesz, hogy az állás mielőbb szer-
veztessék, de a tárgyalásokon Lázár György 
dr. polgármester iis jelen akar lenni. 

A közgyűlés ezzel egyhangúlag elfogad-
ta a tanács javaslatát. 

(Utcák világítása.) 
Gárgyán Imre a Tavasa-utcába légazesz-

világítás beveaetését índlítványazza. A tanács 
í javasolja, hogy w inldit-ványt sürgős tárgya-
i lás -céljából adják Iá a tanácsnak. I>gy hatá-
| roztak. Lantos Béla a Ráday- .és BcthLeri-ut-
) cák légsaeeBvAlágitással valé ellátását indít-

ványozza. A közgyűlés az inditványt azzal 


