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Belgrádban letartóztatták 
Radies utódát és Korosec szlovén képviselőt 

Belgrád, március 13. A belgrádi államvédelmi 
bíróság ügyészének rendeletére letartóztatták 
Macek Vladimírt, a parasztpárt elnökét, Ra-
dics István utódát. Maoeket az állam bizton-
ságáról szóló törvény alapján különféle poli-
tikai büncselekméngekkcl vádolják. Macekot, 
aki eddig a hercegovinál Cagligban volt inter-
nálva, beszállították a belgrádi államvédelmi 
biróság fogházáivá. 

Eljárás indult meg Korosec Antal ellen is, 

akit az államügyész azzal vádolt, hogy 1932 
december 31-én memorandumban foglalta ösz-
sze a szlovén nép követeléseit Korosec a vizs-
gálóbíró előtt kijelentette, hogy a vizsgálat 
során a hozzáintézett kérdésekre nem fog vá-
laszolni. 

Macek és Korosec ellen annakidején azért 
indítottak eljárást és internálták őket, mert 
ők foglalták egybe a horvát és szlovén nép 
követeléseit* 

A Lloyd-Társulat 
izgalmas közgyűlésén két elnököt 

választottak 
(A Délmagyarország munkatársátólHosszú 

elöcsatározás után vasárnap délelőtt tartotta 
meg a szegedi Lloyd-Társulat nagy érdeklő-
déssel várt közgyűlését. A Lloyd termeiben a 
tagok olyan nagy számban jelentek meg ,hogy 
alig fértek el. 

A közgyűlést Adler Rezső igazgató nyitotta 
meg, majd Hoffer Jenő tartott 

emlékbeszédet 
a társulat elhunyt elnökéről, Bokor Adolfról. 

Bokor Adolf a sir cm tul is élő bizonysága an-
nak — mondotta —, hogy az önzetlen és becsüle-
tes közéleti munka, az erkölcsi és szellemi erő 
nem mulandó, hanem megtermékenyíti az utódok 
lelkét. Bokor Adolf ezeroldalu tevékenységet fej-
tett ki fáradhatatlan szorgalommal, univerzális 
tudással és csodálatraméltó munkabírással. El-
távozása pótolhatatlan ürt hagyott maga után a 
közélet számtalan pontján, de családja után mégis 
mi, a Szegedi Lloyd-Társulat vagyunk a legna-
gyobb vesztesek, hiszen mi benne érdemekben, 
gazdag, tekintélyes elnökünket vesztettük el. Há-
lás köszönetet nyilvánitok társulatunk nevében az 
alkotó művésznek, aki remekművével nemcsak el-
nökünk emlékét örökítette meg de dicsőséget szer-
zett a magyar képzőművészetnek ls. 

A nagyhatású emlékbeszéd keretében leplez-
ték le Bokor Adolf portréját, Nyilassy Sán-
dor művészi alkotását. 

Ezután az egyesület vezetőségének azt a ja-
taslatát. hogy a társulat 

Wfmmer Fülöpöt, 
aki ötven évvell ezelőtt lépett a Lloyd tagjaí-
nak sorába, a közgyűlés válassza meg d'.szclnök-
ké, egyhangú lelkesedéssel elfogadták. A dísz-
elnököt háromtagú küldöttség hívta meg az 
ülésterembe, ahol hosszú ideig tartó ünnep-
lés után Adler Rezső intézett hozzá üdvözlő-
beszédet Hivatkozott arra ,hogy Wimmer öt-
ven év alatt önzetlen közéleti munkásságával 
kiérdemelte az egész város becsülését A 
Lloyd önpiagát tisztelte meg akkor, amikor 
díszelnökévé választotta. 

Wimmer Fülöp megilletődött hangon köszön-
te meg a tisztséget és a Lloyd-tagok jókívánsá-
gait 

Ezután következett a nagy izgalommal várt 
elnökválasztás. 

Adler Rezső bejelentette, hogy Weil Zsigmond 
és 82 társa az alapszabályok módosítására 
nyújtott be indítványt. Indítványozta, hogy a 
társulat három évre két társelnököt válasszon. 

Dr. Vájta Jenő kifogásolta, hogy a vezető-
ség önhatalmúlag megváltoztatta a tárcrysoro-
zatot és az indítványt előbb kívánja tárgyal-
tatni. Dr. Barta Dezső kijelentette, hogy az 
Indítvány csak akkor bocsájtható szavazás alá, 
ha a közgyűlés hozzájárult már az alapszabá-
lyok módosításához, de a szavazást ebben az 
esetben Is egy kés3bbi időben összeülő köz-
gyűlés ejtheti meg. Dr. Reich Zoltán és dr. 
Bodnár Géza azt S^La^s/vÖ^ h&u. a közgyűlés 
maga áUaeitíiaua ¡Mm .¿.t ¡.u-.váaj,;^ tárgya-

lásának sorrendjét és igy nincs akadálya a ja-
vaslat azonnali tárgyalásának. 

Több felszólalás után megkezdődött 

a szavazás, 
amelynek levezetésével a közgyűlés dr. Bodnár 
Gézát, Domán Mátyást és Sandberg Henriket 
bízta meg. összesen 174 szavazatot adtak le. 
Hoffer Jenő Í31, Adler Rezső 130, Vértes Miksi 
51 szavazatot kapott. így a közgyűlés Hoffer 
Jenőt és Adler Rezsőt választotta meg társ-
elnökökké. Igazgatónak közfelkiáltással Vadász 
Ferencet, számvizsgálónak Molnár Ármint vá-
lasztották meg. 

A választás után a napirendre tűzött indít-
ványokat tárgyalta le a közgyűlés. Elhatároz-
ták, hogy az évi tagdíjat 80 pengőre szállít-
ják le, majd tárgyalták a mnlt évi zárszá i adást 
és a költségvetést. 

Az izgalmas közgyűlés után kérdést intéztünk 
a Lloyd-Társulat két uj elnökéhez. 

Adler Rezső 
a következőket mondotta: 

— Mindenesetre örülök, hogy a választás után 
tul vagyunk az izgalmakon, amelyek — talán több 
megértéssel — elkerülhetők lettek volna. Teljesen 
mindegy, hogy melyik állásban harcolunk a közös 
célokért, a fontos az, hogy mindannyian egyfor-
mán minden tudásunkkal és akaratunkkal igye-
kezzünk minél többet elérni. A Lloyd-Társulat ve-
zetősége nem zár ki senkit ebből a munkából, sőt 
köszönettel adózik minden egyes tagjának, aki 
akár ideáival, akár munkájával támogatja nehéz 
feladatában. A társulat ügyésze, dr. Bodnár Géza 
alapos munkát végezve, kidolgozott egy elaborá-
tumot, amely a szegedi kereskedelmi érdekeltsé-
gek gyakorlati együttműködéséhez az alapot meg-
teremtené. Ez az elaborátum, amelyet a Lloyd-
Társulat választmánya további tárgyalás alapjául 
már el is fogadott, kedvező fogadtatásra talált az 
érdekeltségeknél is. Most már tehát igyekezni fo-
gunk ezt az elgondolást megvalósítani. A Lloyd-
Társulat szivesen nyitja meg kapuit minden szege-
di kereskedő előtt 

— De élénkebbé, lüktetőbbé akarnók tenni ma-
gát a társulati életet is. Erősebben fogjuk frek-
ventálni a közgazdasági vonatkozású előadásokat, 
arra hivatott szakemberek meghivása által. Al-
talános érdekű kérdésekről esetleg vitaestélyeket 
fogunk rendezni a fiatalabb kereskedői gárda be-
vonásával. Fejleszteni akarjuk a klubéletet. Mi-
ntán pedig a fejlesztéshez anyagiak is szüksége-
sek, igvekeziri fogunk a Lloyd tagjainak számát 
lehetőleg szaporítani. 

Hoffer Jenő 
ezeket mondotta: 

— Programom adva van. A választás eredmé-
nye azt mutatja, hogy a Lloyd tagjainak többsége 
helyesli azt, amit eddig végeztünk, A Lloydban 
régi, tisztes tradíciók uralkodnak és én ezeket to-
vábbra is megakarom őrizni. A kereskedelmi ér-
dekképviseletnek Szegeden egy hívatott, törvényes 
szerve van, a kereskedelmi és iparkamara, amely 
ma Wimmer Fülöp, Vértes Miksa, dr. Tonelli Sán-
dor és dr. Landesberg Jenő vezetésével hivatása 
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Troubadour 
előadásán 

Halmos János 
Svéd Sándor 
Béthy Anna * 
Elek Szidi 

szerepelnek. 

Karmester Fleischer Antal 
Kiegészített zenekar és kórus 

Jegyek Délmagyarország-
nál és a színházban 

Külföldi tanulmányutamról eredeti exklusiv tavaszi modellkOlleEíflÖülíIial megérkeztem. 

Üzletemben nagyon csinos Eiabáfiok már 20 pengőfői 
kaphatók, köztisztviselőknek készpénzáron részletre is. 

P. REICH ERZSI, S z é c h e n y i t é r 17. 

magaslatán áll. Ami pedig az egységes kereskedői 
frontot illeti, Szegeden kiét számottevő kereskedői 
egyesülés van, a Lloyd és a Kereskedők Szövetsé-
ge. Ez a két egyesülés eddig is mindig karöltve 
működött, gyűléseit közösen, közös vezetőséggel 
tartotta és a szerényebb anyagi viszonyok kőzött 
levő szövetség állandóan vendége volt a Lloyd-
nak. Ezt a szoros kapcsolatot és az egyetértő 
munkálkodást a jövőben ls fenntartjuk. Ettől füg-
getlenül azonban a Lloyd ajtaja nyitva áll minden 
tisztességes kereskedő számára. Ha a viszonyok 
megengedik, társadalmi egyesületi hivatásunkat 
az irodalom és a művészet támogatása terén ls 
teljesíteni fogjuk. Nagyon szeretném, ha tennebiK, 
falát elsősorban szegedi művészek képei díszíte-
nék. Könyvtárunk már most ls magában foglalja 
ugy a hazai, mint a külföldi irodalom legszámot-
tevőbb szépirodalmi alkotásait A Lloyd hivatásó-
val összeegyeztethetőnek tartom közgazdasági és 
irodalmi előadások rendezését is. 

Créf Teleki PM 
a szegedi cserkészek között 
(A Délmagyarország munkatársától.") Mint 

Ismeretes szombaton Szegedre érkezett gróÜ 
Teleki Pál főcserkész. A szombati előadások! 
után Teleki Pál vasárnap reggel a szegedi 
cserkésznendőrök által biztosított útvonalon ai 
szegedi lovascsoport bemutatő-Iovaglásáraí 
ment, melyen harminckét öregcserkész muta-
tott te Iskola-lovaglást, lovasjátékot és ugra+ást; 
a lovasokat dr. vitéz Shvoy Kálmán altábor-
nagy is megszemlélte. A szemle végén a lova-
sokhoz gróf Teleki Pál intézett beszédet. Ez-
után a cserkészvezetők megszemlélték a cser-
készcsapatok otthonalt, a cserkészvezetés alatt 
álló püspöki tanoncotthont, Teleki Pál külö-
nös elismerését fejezte kí az iparostanonciskola 
Pálfy-csapata mintaszerűen berendezett ottho-
náért, majd az egyetem Szeri és a DMKE Szí-' 
ráky öregcserkészeinek összejövetelén vett 
részt, ahol dr. Horger Antal egyetemi tanár 
nyújtotta át a 124-es csapat ezüst tiszteletjel-
vényét. Délután a budapesti tábori rendőrség 
parancsnoka, dr. Borsiczky Sándor rendőrka-
pitány kíséretében és dr. Buócz Béla főkapi-
tányhelyettes a város nyolc különböző pont-
ján" felállított cserkészrendőrőrsöket és lovas-
őrszemeket tekintette meg, kik a Jamboreerá 
való előkészületként az államrendőrség őrsie-
méi vzet ének irányítása mellett a forgalmi rend 
biztosítását látták el. Az ellenőrzőszem'ét öreg-
cserkészgyülés követte, amelyei mintegy 150 
szegedi és szegedkörnyéki öregcserkész jelent 
meg; dr. Hermann János az ifjúság szociális 
kérdéseiről beszélt; gróf Teleki Pál az öreg-
cserkészek szociális munkájáról, végül dr. Sík 
Sándor a szabadság, egyenlőség és testvériség} 
fogalmainak átértékeléséről beszélt. A mozgal-
mas cserkésznap után a vezetők és cserkész-
barátok a Kass-különterméljen az V. cserkész, 
kerület által rendezett vacsorán vettek részt 


