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D 70 éves Lloyd Társulat 
Irta 1IOFFER JENŐ, 

a Szegedi Lloyd-Túr salat társelnöke 

Hetvenedik közgyűlését tartja vasárnap délelőtt 

a Szegedi Lloyd-Társulat. Alapításának 50 éves 

történetét dr. Tonelli Sándor irta meg, nng további 

'20 év történetet dr. Baseli Ferenc társulati titkár 

fogja a közgyűlésen előadni. 

Olyan viszonyok között alakult a társulat, ami-
kor a magyar ipar és kereskedelem még gyer-
mekcipőben járt és amikor a kereskedelem nyelve 
német volt. A társulat megalakításkor hazafias 
célokat tűzött ki maga elé. Fejleszteni a magyar 
ipart es kereskedelemét, ipari es kereskedelmi 
gócponttá alakítani Szeged városát. Ha ma beszá-
molunk társulatunk munkásságáról, az elért fej-
lődés és fokozatos fellendülés után fájó sziwel 
kell rámutatnunk arra a visszaesésre, amelybe 
iparunk, és kereskedelmünk az utóbbi években 
jutott. 

Szeged az alföldi ipar és kereskedelem góc-
pontja volt. .1 gabonakereskedelem, a malom, sza. 
látni, fürcsz. kendergyár. sertéshizlalás, tiszai ha-
józás és az ezzel kapcsolatos kereskedelem or-
szágosan, sőt a világpiacon számottevő tényező 
lett. Az ipar és kereskedelem faktorainak talál-
kozó helye volt a Lloyd-Társulat. Itt gyűltek ösz-
sze a gyáriparosok és kereskedők, itt kötötték meg 
üzletüket, itt alakultak ki a konjunktúrák, itt ter-
vezték ki az alapításokat, itt létesültek összeköt-
tetések. itt találtak szórakozást a társulat munká-
ban kifáradt tagjai. Ide jártak a vidéki kereske-
dők és a társulat által fenntartott tőzsdebirőság 
előtt bonyolódtak le a kereskedők vitás kérdései. 

A trianoni végzet katasztrófálisan befolyásolta 

a társulat életét. A defláció ideje alatt megalakí-

tottuk a szegedi áru- és értéktőzsdét azzal a cél-

lal. bogy meggátoljuk az értékpapír szabad for-

galmát és útját álljuk a valuta zugforgalniának. 

Tőzsdénk ezt a célt teljes mértékben elérte és ez-

zel megmentettük a mindig szolid szegedi keres-

kedelmet a szélsőséges spekulációtól és korlátok 

közé szorítottuk az akkor még nem szabályozott 

valutaforgalmat. Aru- és értéktőzsdénk forgalma 

szünetel, tőzsdebiróságunk a korábbi évi 5— G00 

per helyett ma 15—20 perben hoz ítéletet. Itt meg-

emlitcm, hogy tőzsdebiróságunk ítélete ellen csak 

alaki kifogást lehet emelni, azonban bíróságunk 

működése alatt a törvényszék soha ily fellebbe-

zésnek helyt nem adott és a mi bíróságunk íté-

letét rendszerint a peres felek megnyugvással fo-

gadták. 

A trianoni békediktátum által a magyar alföld 
centrumából határváros lett. Szeged elveszítette 
gócponti pozícióját és kereskedelmünk, kereske-
dőink minden szorgalma cs rátermettsége dacára 
feltartóztathatatlan lejtőre jutott. Ez a sorvadás 
minden ellenállás dacára fokozódik, amit súlyo-
san befolyásol az egyre terjeszkedő „egykézrend-
szer'' és a szövetkezetek állami támogatása cs le-
küzdhetetlen versenye a legitim kereskedelemmel 
szemben. Ez az áldatlan állapot társulatunk tag- j 
létszámára is súlyos befolyással van, mert vala- i 
mikor f>S0 tagol számláló társulatunknak ma alig 
300 tagja van. 

Az utolsó évtizedben társulatunk beléletében 
f.edig határozott fejlődés mutatkozik. Hatvan évig 
bérelt helyiségben működött egyesületünk, niíg 
10 évvel ezelőtt társulatunk tagjainak dicséretes 
áldozatkészségéből székházat vásároltunk és azt a 
mai kor igényének megfelelő klubházzá alakítot-
tuk át, ugy. bogy tagjainknak Szeged város egyik 
legszebb klubhelyisége ál! rendelkezésre. Szak-
könyvtárunkat szépirodalmi könyvtárral egészítet-
tük ki és 1200 kötetes könyvtárral rendel-
kezünk. Olvasótermünkben tagjaink rendelkezésé-
re áll az összes fővárosi és helyi napilap, több 
külföldi lap. rengeteg szaklap és számos illusztrált 
bel- és külföldi folyóirat. Társulatunk minden ha-
zafias, jótékony, szépirodalmi és művészeti moz-
galomból kiveszi részét és pártolja a szegedi szín-
társulatot. | 

Fogyatkozott erőforrásaink dacára igyekszünk 

társulatunk nivóját fenntartani és megőrizni utó-

daink részére tiszteletreméltó elődeink becsületes, 

hazafias szellemét, amely nyelvében is magyarrá 

tette a magyar kereskedelmet 

2 x naponta ez a 

helyes fogtisztitás! 
Kalodont ha-

zánkban az egyet-

len fogkrém, mely 

Dr. Braunlich-féle Sul-

forizinOleatot tartal-

maz. Ezen nyugszik 

egyedülálló hatá«a 

a fogkö ellen. 

KALODONT 
F O G K Ö E L L E N 

A városrendezési bizottság 
elhatározta a Dóm-tér 
világításának megoldását 

Vilógifásr, vizvezeíéki és kövezési kérdések — Megvalósul az újsze-
ged! népsírand 

(\ Délmagyarország munkatársától.) A város-

rendezési bizottság szombaton délben dr. Pálfy 

József polgármester elnökletével értekezletet tar-

tott. 

A bizottság ülésén csatornázási, vízellátási, 

világítási és kövezési kérdéseket tárgyaltak meg. 

Egyik legfontosabb tárgya volt az értekezlet-

nek 

a Dám-tér világításának 

kérdése. Amióta a Dóm-tér építését befejezték, 

állandó probléma a közönség előtt, bogy miért 

kell ennek a gyönyörű térnek sötétségben marad-

ni. Szombaton végre javaslatot terjesztett a Dóm-

tér méltó megvilágítása ügyében a mérnökség a 

városrendezési bizottság elé. Magán a téren tiz 

stílszerűen tervezett lámpát, közvetlen a templom 

lépcsőzete előtt pedig négy ugyancsak stílszerűen 

épített lámpát állítanak fel. 

A város 

vízellátásáról 

hosszas vita fejlődött ki. A külvárosrészekből és 

a telepekről ugyanis több kérvény érkezett kifolyó 

engedélyezéséért és többen kérelmezték a magas-

nyomású vízvezetékbe való bekapcsolást. A bízott, 

ság elvi álláspontja az volt, bogy a magasnyomású 

vízvezetékbe addig, amíg ki nem terjesztik ille-

tőleg, amíg uj víztornyot nem építenek, nem en-

gedélyez ujabb bekapcsolást. Erre vita fejlődött 

ki a vízellátás kérdéséről. Kispétcr Lőrinc azt han-

goztatta, hogy vízórákat kellene beállítani, mert a 

magasnyomású vízvezeték területén állandóan víz-

pazarlás folyik. Berzenczey. Domokos szerint is 

gyökeres javulást a vízóra bekapcsolása hozna. 

Nem szabad azonban arról megfeledkezni, hogy 

az egyes háztartásokban több vizet, mint amennyi 

az átlagos vízfogyasztás, leginkább azért fogyasz-

tanak, mert rosszak a csapok s igy a viz állandóan 

folyik. A berendezéek ellenőrzését kellene szigo-

rítani. Wagner Ferenc ellenezte a vízórák beve-, 

zetését, mert mindaddig, amíg a rossz óra nem az 

egyes lakások, hanem az egész ház vízfogyasztását 

méri, igazságtalan helyzetet és visszavonást kelt. 

Volt még több felszólaló ennél a kérdésnél. A 

vitát azzal a határozattal zárták be, bogy magas-

nyomású vízvezetékbe való bekapcsolást nem en-

gedélyeznek'. 

Megállapította a bizottság a meglehetősen sze-

gény kövezési programot és ugy ennél a határozat-

nál, mint a világítás kiterjesztésére vonatkozó ha-

tározatánál tekintettel volt egyrészt az idegenfor-

galmi utakra, másrészt azokra az utakra, ame< 

Ivek a Dóm-térhez vezetnek, 

Dr. Kemcncsy Tibor tb. tanácsnok előadásá-

ban foglalkozott a bizottság 

népsírand 

felépítésével, amely a Bertalan-emléknél, tehát ott 

épülne, ahol a régi partfürdő volt. A népstrandnak 

az idén egyrésze, a gyermekstrand épülne fel és 

értékes intézménye lenne Szeged szociális életének. 

— ELŐADÁSOK. A környezet megismerésének, 
megfigyelésének helyes módszeréről ad elö dr. 
K o g u t o w i t z Károly egyetemi tanár, az Eme-
ricana katolikus szabadegyetemén kedden este 8 
órakor a tanárképző főiskola disztermében. — A 
Ferenc József1 Tudományegyetem Barátai Egye-
sületének természettudományi szakosztálya szer-
dán délután 5 órai kezdettel szakülést tart dr. 
Gelei József clnöklésével. A szakülésen Györffy 
Istvánné, Grclsiger Irma ,.Enphrasi.a tanulmá-
nvok", dr. "Wagner János „Centati res bastardok", 
Horke Sándor „A szóda és egyéb alkalisók hatása 
a rizs fejlődésére" címmel tart előadást. Dr. Wag-
ner János előadásában válaszolni fog Stojanofr 
cs Achtaroff bolgár bolanikusok müvére. 

é<j egy csészéd ^ 
ha már ugy megkívánta. A kávéifal nem luxus, hanem 

táplálék! Amellett igen olcsó ! Egy csésze valódi 

Franch kávépóflékkal izesifeH Hncipp malátakévé, 

fejjel és cukorral, csak 3 fillérbe kerül. 

. Ennyit HiindeHkO 
megengedhet mgának! 


