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A Lloyd elnökválasztása 
Irta Wtmmer Fülöp 

A Délmngyaror srácban ma megjelent két cikk 
a következő sorok médi ására kés tet, ami talán 
azért sem fő'ösIe.Tes, mivel módot és alkalmat 
ad arra, hogy ezen egyszerű mivoltából nny-
nyira kivetkőztetett ügy valóban egyszerű mi-
voltát bebizonyítsam mindazoknak, akik azt el-
fogulatlan színben látni akarják. 

Röviden rámutatva az ellenzők kétségtele-
nül szándékolt tévedésére, amelv szerint akkor, 
amikor »elnöke, tehát egy személy választásáról 
van szó, azt hangoztatják, hogy személyi okok 
nem igazolják két társelnök választását, hanem 
ehez tárgyi okok kellenének, előadom azt a 240 
Lloyd-tag által ismert tényt, hogy a Moydot 
hosszabb idő óta igazgatói címmel Adl?r és Hof-
fer urak a Lloyd-tagokfeljesmegelé'?edérére ve-
zetik, itt mindjárt Keller barátomat megnyug-
tatva aziránt, hogy ezen hosszú időn át foly-
tatott ténykedés alatt köztük soha a legkisebb 
véleményeltérés nem volt. 

Nem lehet kétséges és ezt az opponáló ügy-
véd urak is elismerik, hogy az alapszabályok 15. 
paragrafusa, amely szerint nyolc nappal a köz-
gyűlés előtt a közgyűléshez indítvány bead-
ható, ezen indítvány az alapszabályok megvál-
toztatására is szólhat és a tisztelt jogászok egész 
aggodalma csak arra vonatkozik, hogy az alap-
szabályok megváltoztatása után az avval elhatá-
rozott választás nem mindjárt, hanem csak c jy 
későbbi közgyűlésen történhetne, mig az álta-
lam bebizonyított példa szerint az ország egyik 
legnagyobb egyesületénél néhány hónap el5tt 
a választás még ugyanazon a közgyűlésen tör-
tént, amelven az alapszabályok megváltoztatását 
mondották ki és ez a hatóságok által simán jó-
váhagyatott. 

Do tegyük fel azt az éppenséggel nem várt 
esetet is. hogv a hatóságok az egyidejűleg törté-
nendő választást nem hagyják jóvá, mi történik? 
Pontosan az, amit az opponáló urak már most 
kívánnak, hogy tudniillik egy másik közgyűlé-
sen történne meg azután a szóbanforgó válasz-
tás, egyszerűen tehát csak a két közgyűlés meg-
tartását kivánjuk elkerülni. 

Ezt nevezi most már Keller barátom a Lloyd 
eddigi rendje és alapszabályai felbontásának! 
Épp ezért nem kételkedhetem abban, hogy a 
Llovd-tagok nagy többsége az érdemes két 
»Igazgatót« vasárnap társelnökké megválasztva, 
a Lloydban az eddigi céltudatos vezetés, egy-
úttal az eddigi, most mesterségesen felzavart 
nyugodtság újból állandóan helyre fog állani. 

„Borzasztó a lelenc-sors..." 
Marólúg 

(A D élmagijarorszáq munkatársától.) Fehér 
Aranka 16 éves le'enoleánv a szegedi menhely-
ről került ki Szabó János makói gazdálkodó 
tanyájára. A leány, aki nem ismerte se apját, 
se anyját, már régebben foglalkozott azzal a 
gondolattal, hogy öngyilkosságot követ el. Teg-
nap délután marólúgot szerzett és azt megitta. 
Bevitték a kórházba, ahol ánolás alá vették. Fel-
épüléséhez kevés a remény. 

A szerencsétlen leány megható búcsúlevelet 
hagyott hátra. »Borzasztóan rossz a Iclsno-sors« 
- írja levelében a leány. »Soha sem isme-tem 
anyámat, apámat és valószínű, hogy nem is 
fogom megismerni őket soha. Nem lehet igy 
élni, nem érdemes. A kutyának is jobb dolga 
van, min tnekem . . x — fejezi be búcsúleve-
lét a leány. 

V l | -É-É Szombat Róm. kaih. Szilárd Prot 
M.S.B. MM Aladár. A nap kel 6 óra 23 perckor, 
nyugszik 6 óra 59 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jeriő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: béri« Takács I., 
Boldogasszony-sugárat 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

Somogyi-könyvtár 'töznapokon délelőtt 1"-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzenm minden-
nap. vasár- és ünnepnap Is. délelőtt 10-töl fél l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

— Pécs csatornát, strandfürdőt és kislaká-
sokat építtet a Mabi-kölcsönből. Pécsről jelen-
tik: Pécs város már régebb idő óta tárgyalá-
sokat folytat 420.000 pengő MABI-kölcsön fel-
vétele érdekében. Erre a kölcsönre főképpen 
a munkanélküliség enyhitése céljából lenne 
sj.űksége a városnak. A MABI-pénzből csator-
naznának, strandfürdőt és kislakásokat émtr-
nének Pécsett. Dr. Nendtvich Andor polgár-
mester Budapestre utazott, hogy a kölcsön-
ügvet perfektuálja, miután a város már ko-
rábban ígéretet kapott a kölcsön folyósítására. 

— A kertészek egyesülete a városi konknrren-
eia ellen. A Dél magyarországi Kertészék Egye-
sülete beadványt intézett a polgármesterhez és 
kérte, hogy a város szüntesse meg gyümölcsfa-
iskoláját, a szükséges csemetéket a magánkerté-
szektöl vásárolja és tiltsa el a városi kertészetet 
a cserepes virágok, a diszfák tartásától is, mivel 
ez veszedelmes konkurremciát jelent a magánvál-
lalkozás számára. A városi kertészet csak olyan 
növények tartásával foglalkozzék, amelyekkel a 
magánkertészek fölszerelés hiányában nem fog-
lalkozhatnak. A gazdasági ügyosztály az egyesü-
let kérelmének elutasítását javasolja, mivel a vá-
rosi kertészet csak a városi parkokat látja el dísz-
növényekkel. a város faiskolájában termelt cse-
metéket pedig a városi földek bérifii között oszt-
ják ki elültetés! kötelezettséggel. A gyümölcsfák 
a föld értékét növelik és a város erről az érték-
növekedésről nem mondhat le. 

— Elkészült a fehértói halgazdaság negyedik 
értézi kútja. A fehértói halgazdaság negyedik ár-
tézi kútja most készült el. A kut percenkint több, 
mint ezer liter vizet ad. A napokban megkezdik 
t-7. ötödik ártézl kut fúrását. A kutak vizére a 
halgazdaságnak van szüksége. 

— Meghalt Báló István. Pénteken a kora dél-
utáni órákban tragikus körülmények között meg-
halt Báló Tstvám. adóhivatali pénztárnok. Az 
életerős, vldámikedélyü tisztviselő tíz nappal ez-
előtt betegedett meg. Kisebb arányú agyvérzést 
kapott de az idejekorán alkalmazott orvosi se-
gítség pillanatnyilag elhárította a komolyabb ve-
szedelmeiket. Már-már ugy látszott, hoirv egészsége 
rövidesen helyreáll, két nappal ezelőtt azonban 
ujabb agyvérzése támadt amely megbénította tel-
jesen a baloldalát és pénteken, a kora ebédutáni 
órákban a harmadik roham végzett vele. Az alig 
ötven éves tisztviselő tragédiája igen nagy rész-
vétet keltett ugy a tisztviselő társai, mint a kö-
zönség körében. Báló István régi szegedi család-
ból származott, édesapjáé volt a híres Báló-féle 
vendéglő. Több, mint harminc évet töltött a vá-
ros szolgálatában és a lelkiismeretes, szorgalmas, 
előzékeny tisztviselőnek igen sok barátja volt 

Az idd 
A" Szegedi Meteorologial Obszervatórium je-

lenti. Időjánási helyzet: A barometrikus maxi-
mum Oroszországon 780 mm, a minimum Islan-
don 750 num. Jelentősebb csapadék Északeurópá-
ban, LengyelorszáEban és Oroszországban hul-
lott. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 5.8 
C, a legalacsonyabb —0.8 C. A barometer adita 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 774.8 
mm, este 770 8 Trrm. A levegő páratartalma reggel 
78 százalék, délben 73 százalék. A szél Iránya 
déli, illetve nyugati, erőssége 2—2. 

Időióslat a Délvidékre: Változóan felhős, hű-
vös idő. 

Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor-
és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és de-
rékfájás ellen a lermészefadta „Ferenc Józset" 
keserűvíz, naponként többször bevéve, hat-
hatós segítséget nyújt. Tudományos meg 
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
víz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan 
és mindig enyhén hat. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
tQszerüzletekben kapható. b i 

— A frontharcosok közgyűlése. A szegedi front-
harcosok szövetsége Toporczy tábornok vezetésé-
vel pénteken küldöttségileg hívta meg Bárányi 
Tibor főispánt és Somogyi Sz.ilveszter polgár-
mestert a szövetség március 19-ére összehívott 
közgyűlésére, valamint a 18-án rendezendő hang-
versenyére. A közgyűlésen részt vesz gróf Ta-
kách-Tolvay Géza ny. altábornagy is. 

x Követelje a Stauffer-trappistát, mert minő-
ségben ez vezet. 111 

— A Kálvinista Kör szombaton délután 5 óra-
kor tartja választmányi gyűlését. A tárgysorozat 
kiemelkedő pontja a református intelligens fér-
fiak szegedi konferenciájának megrendezése. 

— A volt haditengerészek bajtársi szövetsége 
március 12-én délután 4 órakor a Puzsin-féle ven-
déglőben bajtársi összejövetelre hívja az összes 
volt haditengerészeket. 

— Az Ujszeigedi Népkör gyűlése. Szombaton 
este 7 órakor tartja meg az Ujszegedi Népkör vá-
lasztmánya rendes havi gyűlését a Liget-vendéglő 
helyiségében. A gyűlésen megünneplik a márciusi 
események évfordulóját is. 

— Versenytárgyalások. A városi intézmények 
részére április 1-től juolus 30-ig szükséges élelmi-
szerek szállítására a polgármester versenytár-
gyalást hirdet. Pályázati határidő: március 24, 
délelőtt 10 óra. Feltételek a gazdasági hivatalban 
megtudhatók. — Ugyancsak versenytárgyalást 
hirdet a város vadászterületeinek bérletére. A 
versenytárgyalás március 24-én déli 12 órakor 
lesz a városháza tanácstermében. 

— Lőgyakorlst a baktói lőtéren. Március 20-án 
és 21-én 7 órától 1 óráig a helyőrség csapatai a 
baktói harcszerű lőtéren éles tölténnyel lőgya-
korlatot tartanak. A jelzett idő alatt a Szeged-
sándorfalvai utat a közlekedés elől elzárják. 

Nanantnfriss pörköltkdvA, száraz háziszanpanSchiffornél 

Menhlwé 
a Szegedi Kenderfonógyár r.-f. 
1933. évi március hó 20-án, hétfőn délelőtt fél 

12 órakor Szegeden, a gvár irodájában tar-

tandó 

XLII. évi 
rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 

1. A mérleg előterjesztése és az igazgatóság 

jelentése a lefolyt üzletévről. 

2. A felügyelő bizottság jelentése. 

3. Határozathozatal a felmentvény tárgyá-

ban, a nyereség felosztása és a fizetendő osz-

talékra vonatkozólag. 

4. Határozathozatal 3000 drb. visszavásárolt 

részvény megsemmisítése, az alaptőke iotffc-

lelő leszállítása és az alapszabályok némely 

szakaszának megváltoztatása iránt. 

5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság n|-

jáválasztása. 
Az igazgatóság. 

Az alapszabályok 8. 13 és 27. §-ai értelmében 
felkéretnek a t. részvényesek, akik a közgyűlé-
sen résztvenni óhajtanak, hogy részvényeiket 
Szegeden a társaság irodahelyiségében, vagy 
Budapesten a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknál letétbehelyezni szíveskedjenek. amely 
két helven fog az osztalék is 1933 március 22-
től kezdődőleg kifizettetni. 

Az évi mérleg nyolc nappal a közgyűlés 
előtt mindkét helyén betekintés végett a rész-
vényesek rendelkezésére áll. 179 


