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Az 1930.

9

év halottai

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ember,
mikor akármilyen mély részvéttel gyászolja is
meg a másvilágra költözötteket, — az élet kényszerítő hatása alatt aránylag gyorsan felejt. Eleinte
hosszabb az eltűnődés, mélyebb a sóhaj, aztán már
«sak bánatos mosoly fut át az arcukon.
— Szegény j ó lélek!
A nyáron még együtt
ültünk!
Talán Így is van ez jól, mert mi lenne az
eléggé tépett idegzetű emberekkel, ha a megnyugvásra nem jutna módi Úgyis többet felednek el,
mint amennyit illik.
Az igazi veszteség azonban akkor tűnik elő,
amikor az év végén seregszemlét tartunk s átnézzük a rendet, amit a nagy kaszás vágott
Kik hagyták itt 1930-ban Szegedet, azaz nem
IB magát a várost, csak a belső területét, hogy
a szélen levő parifériákra húzódjanak, örök nyugalmat keresve.
A januárt Zsiross Mihály nyitotta meg, aki
Voltaképpen Szilveszter estéjén fejezte be az életét. Valamikor főszámvevője volt Torontálvármegyének, de korán nyugdíjba vonult, mikor a meigyel pénztárakat (az aradi Kriván Mihály hires
sikkasztásának tintása alatt) államosították A tisztviselőket ugyan átvette az állam és beosztotta a
pénzügyigazgatóság létszámába, de Zsirossban túltengett az akkor még igen élénk vármegyei gőg.

A

gyönyörködni az életben. Vájjon mi szépet találhatott benne? Czimer Károly sem ir már többé
históriát, habár hatalmas hagyatéka nem veszett
el. Onnan még sok érdekes munka kerül elő. Groszmann Adolf maga keresi az életnél könnyebb megoldást Folkusházy Károlyban egyik legérdekesebb tipusát veszíti el Szeged. Azt, amelyik zúgolódás nélkül húzódott meg valamikor, a régi vagyon szétosztásával, kis hivatalban, soha nem
panaszkodott, hanem szinte felszabadult lélekkel,
örök derűvel élte igénytelenek életét, öröme, vasárnapja azért akadt, — a szeri puszta ünnepségéről sose maradhatott el. az asztaltársasági barátkozás pedig mellékcélt is szolgált, mert az olt
gyűjtött garasokból mindig felöltöztettek egy sereg
rongyos gyereket. Most eltávozott 78 éves korában
régi jó cimborák, a Katonák, a Tóth Fercsi. Tűzoltó Jóska után. Május halottjai még Gibicz Zákus
ny. Máv. felügyelő és Boros Miksáné, — akit aztán
december derekán az ura is követ a halálba- A
szegedi kereskedővilág érdemes régi tagját gyászolja benne.

Junius halottjai az élete végéig jókedvű, cinikus életbőlcs, Szeless József, aztán Grassely Frigyes vaskereskedő, Waldner Dávid közjegyzői Írnok, a pontosság és megbízhatóság gépnél tökéletesebb mintaképe; Weisz Gyula ügyvéd felesége.
Váradi Jenő ny. h. főszámvevő, a legjobb és legszelídebb
emberek egyike, továbbá dr. Bucsy Mik— Csak nem lessek finánc!
lós ügyvédjelölt, akiben szülei az életük reményKésőbb a Dcmke főszámvevője lett Szegeden.
ségét veszítették e l
Január halottjai közé tartozik Révész Béla táncJulius sem kegyesebb. Blau Ignác kereskedő
tanár felesége, Wittner Aladár menekült rendőrhal meg, pedig olyan szépen tudott mindnyájunkat
kapitány, Gegus Rezső iparművész (akinek habiztatni a hirdetéseivel, hogy: Nincsen pénze?
lála nyomán még mindig nem ültek el az izgalAnnyi baj legyen. — Pénzünk ugyan még mindig
mak), Straubert Gyula ny. ezredes és Fennvesy
ninc.. de httrylik a v.V.sztaló vékonydongájú
Jenő iskolaigazgató, a tevékeny közéleti férfiú.
kis Blau is. Juliusban váltja meg hosszú szenvedéElköltözött már régebben Szegedről, de a magunk
seitől a halál Jancsi5 Miklós egyetemi tanárt,
emberei közé soroztuk mindig Hevesi Kálmán
Hrusztek Gyulát, a régi szegedi 5- honvédgyalogny. kúriai birót, szenzációs törvényszéki bűnügyi
ezred ezredesét és Somogyi József ny. állampénztárgyalások hires elnökét. ö is az u} év változátári főtanácsost. A hatalmas testalkatú, sánta,
sival tért meg a legigazságosabb bíróhoz.
Somogyi egyik legnagyobb rajongója volt ÚjszegedFebruár farsangi kedve sok családra hozott i nek, egész napját ott töltötte a gyermekjátszótér
gyászt. Halottai közül nevezetesebbek Szikra Pál,
melletti padon s — most már elárulhatjuk —
a régi Szeged egyik hires Vötelesmesíere, aki 88
verseket irt. A költemények művészi kivitel tekinléves korában a szegények házában fejezte be életetében ugyan kifogás alá eshettek, de annál több
tét. Nálunk halt meg Berényi Sándor, a 83 éves
hazafiság és emberi jóérzés volt a tartalmuk.
rokkant százados és ugyancsak a szegényházban
Augusztusban özv. Telbisz Alajosné, csanádmeTJÓdi Imre, valamikor keresett parádés kocsisa
gyei nagybirtoko?nő hagyja itt a földi javakat,
• városnak Jankovich László egyetemi tanár ebaz ujságirótársadalmat pedig a síoikus bölcs Galben a hónapban veszíti el élete hűséges p'Srját
lyas István halála ejti gyászba.
s nagy részvét kiséri Kolossá Győzőnek, az ipartestület sokfelé ismert, kiváló vendéglősének, a
Szeptember Gödi Pál ezredessel, patrícius szehirtelen halálát is. A közélet szinte napok lefolyása
gedi famíliák tagjával, végez, ebben a hónapban
alatt lesz szegényebb Sós Antal gépgváros. Tarián
hal meg Bende Antal néhai hires rendőrbiztos
Lajos állatorvos. Felsmann Alfréd ny. állampénzözvegye és egész fiatalon Kukay József postafőtári tanácsos és Mihajlovics István honvédhadtiszt Valamelyik hivatalos kiküldetése közben ferbiztos elhunytával.
tőzésit kapott, az végzett vele.
Október még verőfényes, de nem törődik más
Március szeszélyesen válogat az emberi sorban,
tavaszával. Dr. Vass Zoltán orvoson kivül elviszi
mikor azt keresi, hogy kit vigyen el. Rtazsik Lea Szegeden megtelepedett Földes Ferenc ny. tanhel tanitóképzőintézeti zenetanár kezdi meg a
felügyelőt és Bohn Józsefnek, a Bohn-vendéglő
sort, az ő menekült-optimizmusa, örökös jókedve
megalapítójának feleségét, Sztriha Ilonát
ér egyszerre véget, aztán következnek Vajda Manóné, akit tengernyi sze~,.\edéstől vált meg a
Novemberben Kárpáti Károlynak, az állam! főhalál, az elborult kedélyű és iobb sorsra hivatott
gimnázium néhai igazgatójának özvegye szendeIv'ánkovics Imre, Kamocsan Sándor ny. uradalmi
rül jobb létre, aztán özv. Réder Győzőné Gafőintéző Teresesénvi Gvula ki"áió irótársunk gonnic Kamilla, majd a kereskedelmi életből Bauer
dos. lelkes, édesanyja. A márciusi levegő egvszerre
Dezső. Novemberben különösen nagy az aratás.
nehéz lesz az éjszaka két alakjának, Gnndi KálAkkor hal meg id. Csikós Ede, Magyarország legmán tehetséges cigánymuzsikus, de a tüdeje csak
idősebb gyógyszerészsegéde, régi szegedi család
32 év számára volt kiszabva, a másik pedig a
sarja. Arról volt hires, hogy egész életében anvPóczó, a korán elaggott bohém, aki kocsmáról
nyi bélveget költött a kérvényeire, hogy ha öszkocsmára járt s ha nem is hullt a garas, megszegyüjti külön patikát vehetett volna rajta. Maelégedett esv pohár borrol Az »P£rv cigány, egv
gyarországon azonban a tapasztalat szerint könykirály< rendszere szerint ne feledjük Id őket sem,
nyebben lehet miniszteri tárcához jutni,
mint
hiszen nem góthai almanachot írunk. Március
gyógyszertári engedélyhez. Külön tragikuma Csihalottai kőzött szerepel egv 17 éves leány, Hagy
kós bácsinak, hogy állitólsg épp a halála előtti
Julla is. őt csak azért emiitjük meg. mert megidőkben állt a le«?obban a Szabadság-téri gyógyállított az anyakőnwbe jegyzett foglalkozása. Azt
szertár-engedélyi ügye. De ezt már nem birta kimondja, hogy diótörő. Hogy milyen pályákat jevá-r\ megölte a sokat szenvedett, izgult, szive.
löl ki a sors...
November halottai közé tartozik három közismert szegedi iparos is: Molnár Antal szijjártó. KaÁprilis Deli Géza főreáüskolai igazgatót viszi
tó te Pál CPalcsi) vendéglős és Gayer Vendel kael. Április utolsó napjaiban tér örök pihenőre a
Iaposmester, — továbbá a lesröregebb szegedi ügypihenést életében alig ismerő, agilis özv. Engel
vád, a 81 éves Bárkányi Mihály, aki az utolsó
Lajosné. Annál bővebben arat május Diener Pál
éveket betegeskedve töltötte. Édesapja volt Bárterménykereskedő hányatott élete végére tesz ponkányi Zoltán ny. árvaszéki elnöknek Léderes Viltot a halál De meglátogatja Hnbarsek Pál kúriai
mos kályhásmester, Auer Jenő fényképész, Spalbirót. a szegedi törvényszél: egykori hires vizsgáló
bíráját is. az emberi bölcsesség és nyugalom örök i la Aurél tábornok. Zombory Antal ny. városi taszobrát, aki pedig magába vonultán ugy el tudott ' n i -snok fejezik be a sort.
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Decemberben Kakasrj Lajos honvédszázados tragikus halála okoz részvétet épp ugy, mint a kereskedői életben Politzer Samué, Varga Samué és
Boros Miksáé. Az iparosvilág Zimonyi István közismert pékmestert veszíti el.
Csak nagyjából böngésztük át a halotti anyakönyveket, de igy is feltűnt, hogy milyen mérhetetlen sora halt meg 1930-ban a város eltartott szegényeinek, mintha megkönyörült volna rajtuk a sors, hogy megváltsa a szomorúságukat, —
egyben helyet juttasson annak a másik nagy légiónak, amely ott áll a küszöbön és várja az elhelyezkedés lehetőségét.
Följegyezzük azonban azoknak a nevét is, akik
betöltötték a 90-ik életévüket, vagy ennél is idősebbek voltak halálukban:
Bózsó János háziszegény 90 éves.
özv. Kondász Mihályné Kardos Viktória 90 éves
Petrován János kőműves 94 éves.
özv Schindler Ignácné Fleisch Janka háziszegény 92 éves.
özv. Friedmann Lázárné Feuerlicht Magdolna
9(5 éves.
özv. Gál Ferencné (a kiterjedt Gál- és Aignerstb. család feje) 96 éves.
özv. Ördög Józsefné Király Ágnes, vasúti fékező nyugdíjas özvegye, 94 éves.
Slark Péter magánzó 98 éves.
özv. Babag Ferencné Szerpák Konstancia 00
évc»s.
özv Eisenkolb Gáspárnc Rieger Teréz 98 éves.
(Tanitó özvegye.)
özv. Lórincz Jánosné Tóth' Katalin 94 éves.
özv. Fosenstock Adolfné Herczl Etelka 99 éves
ö r r Tóth Jánosné Kis Éva 95 éves.
özv. Németh Andrásné Águsz-Kovács Cecília házíszegény 98 éves.
özv. Ifl-ovtcs Márkné Petrik Erzsébet 93 éves
Amint látható, 16 kilencven éven felüli közül
(ideszámítva Zombory Antalt is), csak 4 a férfi
és 11 a nő, ami megint azt bizonyítja, hogy
a férfi nem Igen birja ki az életet olyan sipkáig,
mint az asszony.
Említsük meg végűi, hogy az 1930-as anyakönyv-ben anyakönyvezték el utólag Fischof Györgyöt, aki a 17. tábori tüzérezred tartalékos hadnagyaként 1916 augusztus 6-án halt hősi halált.
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