
Í935 december 24. D É l M A G Y A R O Í r S Z S G 37 

AZ ÉV HALOTTAI 
A most végefelé járó esztendő anyakönyvi 

statisztikája természetesen csak ezután készül 
el, a jövő hónap folyamán, annyit azonban 
már most is meg lehet állapítani, hogy nincs 
annyi halottja az évnek, mint más alkalmak-
kor s mintha a közélet szereplői közül is ke-
vesebben térlek volna neg a túlvilági csend-
be. Igaz viszont, hogy kisebb a születések szá-
ma is, amit majd a statisztika tudománya 
van hivatva feldolgozni, illetve megmagya-
rázni. 

Azért sokan haltak na^g 1933-ban is, akik 
életükkel a közt szolgálták, vártak volna va-
lamit az élettől, vagy esetleg megkapták sze-
rény adományaikat s hivatásukat elvégezve 
távoztak, hogy helyet adjanak az utánuk kö-
vetkező generációnak. 

JANUÁRBAN 

űaJ meg Akos Arnold jy . műszaki tanácsos, 
•ki a háború előtti időben volt az iparfelügye-
lőség vezetője, ez a hónap viszi el Muth lvde 
ny. postaellénőrt és Komis Béla ügyvédet éle-
tűk delén. Felsőtanyán feiezi be életét özv. 
Temesváry Imréné, a kiterjedt család feje és 
« pedagógiai egvkor jól ismert, agilitásban 
páratlan tagja. Bödőné. "rrnksz Paula, aki az 
utóbbi éveknen teljesen visszavonult életet élt. 
Minthogy ebben a seregszemlénkben személy-
válogatás nélkül azokra is ki szoktunk térni, 
akik különösebb figurái volíak a városnak, 
•nélkül, hcjgy a sajtóban szó esett volna ró-
luk, — feljegyezzük Jankó János halálát is. 
Jankó volt Szeged leghiresebb lókupece, is-
mert tipikus alak, jóficánkoltató és ravasz, 

, mint egy falualja görög. Mindenhol jelen, 
ahol üzletet lehet kötni, habár csak lóban, az 
ő szemét a leghalovanyabb pók sem kerülte el 
az eladásra szánt állal lábán, ellenben annál 
hangosobb volt és számos közbelépésre in-
gerelte a rendőrséget a sóhajok hidja alatt, 
ahol Fáraé nemzetsége a lóügveket szokta el-
intézni. Mivel pedig minden valamire való ci-
gánynak is megvan az egyéni stilusn. természe-
te, hogy „szivizom-eZfajuMs"-ban fialt meg, a 
sírgödörbe pedig Szent Mihály lován kisér-
ték a jajveszekelő rajkók. Ez volt az egyetlen 
16, amit nem tudott feltekinteni. 

FEBRUÁRBAN 

Martinovszhj Róbert postafelügyelő menekül 
ki önként az életből s a kereskedői élet két 
tipikus reprezentánsa múlik el Arnold József 
s az aggastván Liebermann Manó személvében. 
83 évet ér meg Kalánka József v, Rainer fő-
kapitány egykori daliás, megbizhalóságban 
páratlan rendőre, ellenben csak 75-öt Hirhá. 
qer Ferenc fésüsmester. A páratlan erejéről 
hires derék iparos Felsőváros legnépszerűbb 
polgárai közé tartozott, megalkuvást nem is-
merő kurcu, akárcsak a nagy idők német ne-
vű sok hőse, — a függetlenségi és negyven-
nyolcas körök tagjai niába versenyeztek vele 
elvhüsígben. A korzónak a posta felé vezető 
közén, a kefekötők ós az üstárusok során ott 
volt kis sátrában hetipiacos napokon szinte 
az élete végéig, amig elment Hadúr elé rap-
portra, hogy jelentést tegyen a szeri sik ün-
nepségeiről. Talán ő volt az egyetlen ember, 
aki soha nem hiányzott a pusztaszeri évfor-
dulókról. Február halottja Korpássy Gvula 
kúriai biró is, aki fiatalon halt tiagikus ha-
lált. Nem csak a hónapnak, hanem az eszten-
dőnek is legidősebb halottja özv. Lengyel Lő-
rincné, aki 94 éves korában tért örök pihenő-
re mint a kiterjcut család feje. 

MÁRCIUS 

már nagyobb erővel tör az élőkre. Kouff Ró-
bert ny. tábornok hűséges hitvesét veszíti el. 
Báló István adópénztári ellenőr halála a köz-
igazgatás vesztesége, viszont dr. Haár Alfrédet 
az egész hazai és tudományos világ gyászolja 
meg, amely annyit várt még ettől a tünemé-
nyes tehetségű egyetemi tanártól, özv. Ocs-
kay Mihálynéban a régi Szeged emléke vil-
lan fel, ifi. Gál Ferencné Felsmann Emmi ae-
netanárnőben a jövő reménye fonnyad el vá-
ratlanul, akárcsak Patyi László 24 éves had-
nagyban, aki nem tud szembenézni a jövő-
vel cs golyót boesájl ifjú agyába. Március vé-
gez Wéber Ilonával, aki 77 évet élt, valami-
kor uri családból származottan distíngvált 

körülmények között, az*án mindig lejjebb és 
lejjebb, amig a háziszegények sorába jutott. 
Bizony csak koldusasszonynak festett, ahogy 
karján az örökös, alamizsnagyü jtő kis kosár-
ral, meggörbedt járással végigpörölte az uccát, 
kielégedetlenkedte magat, rendőröket interpel-
lált végig. Ámbár hogy egy sóhajtásnyi vala-
mit megmentsen a múltból, állapítsuk meg, 
hogy kalap mindig volt a fején. Ha nem ép-
pen divathoz alkalmazkodó, pofoncsapott és 
zergetollas, de mégis csak szimbólum a múlt-
ból. Szeged halottjának tekintjük Molnár 
Jenő irótársunkat. akit szintén március vjtt 
el. If jú korában nagy lelkesedéssel Szegedről 
indult el, hogy megszerezze a sok álom-dicső-
séget, amely hat lábnyi mélyen végződik min-
denki számara. 

'ÁPRILIS 

a kereskedői világ egyik közbecsült nesztorá-
nak, Kiss Károlynak, továbbá Juharos (Ja-
boda) Ferenc tanítónak és Wild Károly tör-
vényszéki tanácselnök női erényekben ékes 
hitvesének az elhalálozási ideje. 

MÁJUS 

havát Gruber András városi tb. főszámvevő 
kezdi, akinek váratlan halálát megdöbbenés-
sel fogadja sok jó hive. Azután áldott emlékű 
asszonyok következnek so/ra, a régi szegedi 
ker^kedői életre emlékeztető özv. Tóth Pé-
terné, özv. Laszgallner Kálmánné s Etil 
Emiiné, a Mihályffv-tőzsde népszerű Máriá-
ja. Májuslran hal meg idegenben Schőn Édi, 
a bánatos életű, azért pezsgő humoru huszár-
tiszt, továbbá öreg For.yó János asztalosmes-
ter, a rókusi buzgó templomatya. 

JUNIUS 

egymásután viszi el dr. Szlávik Imre pénz-
ügyi fogalmazót, Ligeti Gyula sólárnokot, dr. 
Kalmár Szilvesztert, a lelkiismeretességben 
és korrektségben páratlan királvi űgvészt. dr. 
íványi Liviuszt, a menekült fiatal ügwédet. 
Scultéty Gyulát, a kisvasút életkedvvel teli 
t'őpénzt árosát és Kőrös Albertet, a közismert 
szegedi kereskedőt. Tóth Ferencnek,a Tóth 
Fercsi néven ismert vagyonszerző hajósgaz-
dának özvegye, aki jelentős jótékony és ke-
gyeleti adománvokkal teszi egyszerű nevét em-
lékezetessé, hosszas és kinos szenvedés után 
szintén juniusban tér meg az anyaföldbe. 

JULIUSBAN 

eltűnik az élők sorából Dózsa Jakab, aki egész 
raj gimnázistát bocsátott ki alapos tudással 
az életbe. 75 évet élt. Nálunk hal meg Po. 
roszkai Zoltán nvugdiias torontáli jegyző s 
a nyár forróságában hal ki Szeless Dezsőben 
f'ágon a régi törzsökös szegedi Szeless-csa-
lád. 

AUGUSZTUS 

dr. Székein Mihály ügwédet követeli magá-
nak. aki szinte azért jelt Szegedre, hogv szü-
lőföldjén érje az utolsó perc. Jakó Vilmos 
ny. árvaszéki irodaigazgatóval nemcsak a 
kitűnő hivatalnoki kar, de az emberiségnek 
!"?fle.<nnásabb típusa is elmúlik. Horgász-
szerszámai, amik biztosították arról, hogy so-
ha nem "inatkozik. árván maradtak. Fenyves 
Zoltán fővárosi gyógvszerész Szegeden válik 
meg erósza .kai az éle .tói. Budapesten vi-
szont eltemetik a régi, sz:nes emlékű Szegedi 
Hiradó egv másik munkatársát is Liptai Ká-
rolyt. Augusztus halottja Simon Akos ny. táb-
labíró, a nevezetes válóperes birö. 

SZEPTEMBER 

halottai közül Bokor Pál ny. h. polgármester 

élettársát emlitjűk. a rajongásig szeretett ió 
feleséget, anyát, aki az élet szórakozásaiból 
csak a családi kötelessége', jsmerte. Egyike 
volt a keveseknek, akik matrónakorukban i> 
megőrzik hires régi szépségüket. Wiener Sán-
dor ny. honvédszázados és Hinlalan Albert 
ny. állampénztári tanácsos még ennek a hó-
napnak az említésre méltó halottja. 

OKTÖBERBEN 

efmegv a fivére után dr. Székely Vilmos, a p ^ 
ratlan humoru ügwéd, ak:t nem gyomrozha-
tott meg ugy az élet, hogy el tudja venni a 
jókedélvét is. Krausz Gyula ny. törvénvszéki 
titkár fiatalon fejezi be sok tragikummal telt 
életét, Epstein Márton, valamikor sokkal iobh 
napokat látott kereskedőn és dr. Schwerer 
István gimnáziumi tanáron kivül október hű-
lő sugara kiséri utolsó útjára Szénási Kál-
mánt, az 37 évet ért csendesszavu urimodoru 
cigányprímást. Elmúlt már az az idő. amikor 
a cigány kedvet önthet az emberbe, hangula-
tot teremt. Ugyan, kintk húzta volna Szénási 
is? Szegeden, szer tő fia karjában, fejez? be 
80 éves korában az éleiét özv. Ormos Zsig-
mondné, Temesmegye egykori hires alispán-
iának özvegye, az igazi nagyasszonyok típusa. 

NOVEMBER 

is arat. bár sokáig akarja tartani az összekötő 
kapcsot a nyárral, annak maradékaival, özv. 
Grüner Jakábné halála a régi bácskai élet 
lüktető kereskedelmi életét eleveníti fel egy 
pillanatra, dr. Barla Sándor ügyvéd 42 eves 
korában kiköni utolsó csepp tüdejét s már 
nincs több perorvoslat, ».mely életben tarthat-
ná, Hegedűs Antal telekkönywezető is idegen 
vidékek után kap Szegeden örökkétartó pihe-
nőhelyet. CIstenem, milyen frázis ez a halot-
taknak kijáró 1 arminc éves sir szabálya mel-
lett!) Az egész város .észvéte éri Szécsi Dá-
nielnét, aki 26 éves korában már befejezte s 
katonához méltóan, minden hosszadalmasság 
nélkül masiroz át i másvilágra Davidov 
^zvetozár 85 ¿ves ny. tábornok, jó időíárás-
ban a korzó közismert ülő vendége. Valamit 
kor nagyon régen, még a viz előtti korszakJ 
ban, Szegeden kezdte hadnagyként a pálvá*i 
ját, szerepelt mint karhatalom a Rózsa Sán* 
dor-bandák kézrekeritésében és megfékezésé* 
ben, aztán -»Isodródott a katonák „ma itt, hol-« 
nap ott" rendszeréhez métlen, csak nyugdíjas 
korában tért meg újból hozzánk. Társasága a| 
többi nyugdíjas öreg >atona. akikkel szaksze* 
rüen megtudják tárgya'- a világ dolgait a 
akiktől a tiszteletűkre már néhány évvel ez-< 
előtt a régi időkre emlékeztető finomsági! 
pezsgős lakomán búcsúzik el. 

— Ki tudja, lesz-e még több születésnap 
pom? 

Idegenben viszi el november özv. Székéig 
Gábornét, -kit csak Székelv néni néven is«" 
mert mindenki. Ma már dédanyák azok. akik 
hozzá jártak a belvárosi ovodába, inkább mé-
gis a rég elhunyt urához. Mert akkor voltak 
még óvóbácsik is, mig az idők folyamán telje* 
sen — és helvesen — kizárólagos női foglal-* 
kozássá alakult át ez a gyermekvédelem. Ha-Í 
lála azonban nagyon sok emberben, asszony* 
ban idézte fel a szinte patriárkális távolság* 
ban levő mult emlékeit. A legszebbeket min-j 
denesetre az összes emlékek közül. 

El kell itt bucsuznunk Szenhő Endrétől, al 
Vigsrinház korán elhalt tagiától is. aki fénv* 
korát Szegeden élte Almássy Endre szintnr* 
sulatában. A leghivatottabb művészek közá 
tartozott, akit póz és pretenziók nélkül csík a 
hivatása vezérelt, nvulfarknyi szerepben ép 
olyan színpad-megbecsülése!, mint amikoí 
rá volt bizva a tempó lendülete. A ma sva« 
színészetben kevés embernek volt olyan <*scn 
dálatosan zengő, meleg organuma, — gordon* 
ka, — mint Szeghő Endrének, aki a legjobb 
kolléga és b?rát. a legjobb kedvű, humorá-i 

Kámáemmm És ÚJÉVI VÁSÁR*. 
Divatkelméket, selymeket, férfi szöveteket, férfi é» n ő i kábái' 
kelméket, valamint co rd és dUftin bársonyokat, barckei, iennis-
flanelt és kü l ön f é l e mosóárukat nagy v á l a s z t é k b a n 

a l e g o l c s ó b b szabóit árak melleié ávusiiotn. 
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