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tolta. Kz tette lehetővé, hogy embereket, kik-
ke! néha hossru 'dőn. éveken át nem találko-
zott. hangjuk ró' felismerte. 

Bánmennyit c'olgozott. fáracjott egész naoon 
3t gyárában, ott íáthik minden koncerten, 
minden színházi íremieren. De ott volt minden 
politikai, társa dal ni. gazdasáeri. tudománvos. 
stb. megrnozduíájban. résztvert minden köz-
gyűlésen. minden bízejttsázi ülésen, minden ér-
tekezleten. ' ol tassácot. szereret vállalt. Pe-
dig ezek száma igazán sok volt. ele egyiket 
som tartotta üres oimnek. mindenütt mint ee-ész 
férfi vette ki részét a munkábóf. Nem aknrt 
félember lenni, nem akart. törődött, örc" ember 
lenni, ene"giáia. akaratereje,révén egész em-, 
ber volt az utolsó pilíanaí'-T. . 
. Nem engedte, hogy. mint -ör.eg emberrel bán-
janak vele. az éltes embernek kijáró udvarias-
ságot. segítséget határozottan. energikusan 
visszanfasitoffa. Más ember az ő parányi lá-
tási Jíéness-ép'ével tehetetlenül vergődött vol-
na, ő nacn Járt-kelt lépcsőn fef. lénccőn Te. 
egyed"'! utazott hosszít külföldi útjaira is s — 
ha néln össze: !s zuzfa ma^át. de ilvenk.^r 
kötésekkel 'fást,romokkal borítva megjelent kö-
zöttünk" '—?vh"o?v naeynbb s^eren^Kéti^ns'"^ 
üeim törtéit vele s nem ily módon f.eiezte V 
eletét.* csak a sosrs küíöiös- aiándéta- vo]t 
r v í v f ,;i 'n magá j _ s^ j ^á zoö ' " ^ ritka"iíeí9®é= 
g"< emberre'. 

S e testi roncsnak K afalrn as f ene^srlá'iávnT. 
akaratereiével nem csa!f saiát macával 'do 

környezetével,. társaságával is sikerült; ejfeled-
tct'ii nas-y ''örVíilönbsé-p'- öregségét. 

Multia. érdemei, munkában és ' ere'-tménveV-
ben eltöltött jraziíasr elete ioerosuHtá feHéV 
volna. bosrv. mint vezér, biztos fed^ékhen 
KttzódjéV mesr. onnan irányítsa, vezérelte har-
cait. mint azt közéleti nagyMnk re"desen te-
szik. De temperamentuma. í;ata!os h'eve 'C7;t 
nem engedte m^e:. Mjn'díg elől. m'ndísr a 1er'-
elsS sorban vette ki részét a V'izdélőmből 
békefsadva p" c°bc,Vei Vaova. Sohasem magát'*-* 
mindig^a' kö7°r+ Karcolt !7ossztt köz^'eH m,|1i-
iábanJne'Ti sadpdotf'^gyefTeti 'egy moín<m"Hi"~ 
sem. melvbez az önVdeV ^'^nuiának mí<v " 
logti^plabbi árrvék"' ís férk "^lietetf volna. 
Kasdní szeméb-nV pltefí TTarcoTf. ""rndír 

hetetlen ellenfél volt. Ki ma dicsérte, magasz-
talta valamclvik. hosszú életében oly gyakran 
előforduló' i.iibilepma alkalmából, ugyanazt hol-
nap a legerősebben támadta, ha célkitűzésé-
ben. harcaiban szembekerült v le. Pengéje éles 
vo't. de, csillogó tiszta. A' hrrcokban kapott 
sebeket zúgolódás nélkül fosradta, nem húzó-
dott az öregkort nrcgillctő bástya mögé. nem 
toyteHr maga résr^re a magas korát megille-
tő tiszteletet, ezt a privilégiumot ki is kér+e 
volna macának, nem íre-,te magát öresmek. 
fin fal, egyenráj'gu fél volt. í j nyi't sisakkal, 
felies alakot mutatya harcolt. 'A megvívott 
harc után. lett .légyen az rá nézve kedvező, 
vagy kedvezőtlen, az ellenfelével szemben 
nem érzett szeimt'yes Haragot, vagy vereséf* 
esetén az öréerkórí: annyira jellemző levertsé-
get, mégbantóftsagqt s gyakran láttuk, hogv 
•̂ •es. szenvedelmekbe:; r^zda" küzdelmek be-
feie'zése níárj'mint nyúzott elknfeiénekjlszinte. 

feledő barutv jobbot. 
Nörn hivatkozott íohasém "a Ifryrra.- a 'tekin-

télyre. az ész, 'a . foeika, az éryek fegwerei-
vel ^yekezett igazát elérni, kiharcolni; így 
kérült is elérnie,' hogy ko*át műidig és mííi-
deníiffi e'feledték'. Társaságában ft£m -éreztük a 
korkülönbséget. na cy tudása. íenvfigöző' eevé-
n'sége: puritán ielleme. energiája. munkabí-
rása és i kötél ességtudásá ugyís jrriindenkin ek 
ti«zféle.fet parancsolt, akinek" a- szerencse mee-
ida^tott. Tio"V; varázskörébe Tcetiilí es -társasá-
gat.'"barátságát elveziíetfé. 1 l • 

'Meg.tegnap köztünk .volt. m€é velünk _be-
c^élte fneg.a .varos úly sok" megoldásra vár ' . 

nroblémájáí. még vélünk" . névétett. ve-
lünk. mókázott, s velünk élvezte ezt az életet 
melyet annyira szeretet4 és me!yhVz"-tisrv ra-
gaszkodott. e"-y fiajak aki^eloü jn^g egy 
-Vr^^retJen viíag alf. " •• • ^ ' 

? ha megülte a társaságot az uhalom. a té-
makör kimerült és " meffie'íent. •köriinkben.-'a 
'-'rcasásr miviecry varázsütésre felvillanyozó-
'o ft megélénkült, u'i témakör, uí eszmék me'-f-i-

fel." az unalmat ugy Űzte eí. i..:nt a fc!-
'-eiő nap sugara! a ködöt. E törékenv -festi' 

öre<rember;_vplt_köztünk legerősebb. ? 
'""f;af-alabb,... ' 

I»r. EríélvV Jenő. 

5 n a p m ú l v a n y í l i k 
a Szegedi Ipari Vásár! 

A „Szegedi Hé!" 
rendezőbizoJtsága 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
P á l f y József polgárinesterhelvettes B e r x 
z e n c z e v Domokos műszaki főtanácsosnak, 
az Idegenforgalmi Hivatal vezetőiének előter-
jesztésére mecalakította a Szegedi Hét ren-
dezőbizottságát. A polgármesterhelvettes a kő-
vetkezőket kérte fel a rendezőbizottságba: 

Antos Kálmán. Baranvi Tibor, dr. Buday 
Gvörey dr. Buócz Béla. Baclv Bernát, dr. Cser-
zv Míhálv, dr. Csókás Gvula, dr. Csekev István, 
Ecsedv Ferenc. Erdős 4rpád hirlaoiró. Gelev 
István dr.. Gvőrffv István dr. Horváth 'Ferenc., 
Hübner József dr. Ivánvi Béla, dr. Koguto-
wicz Károly. Kiss Károlv, König-Királv Péter, 
Körmendv Mátvás Korányi Jenő, Kurusa Jó-
zsef. Kozma Ferenc. Láng-Mitirzkv Ernő. dr. 
Mállv Ferenc. Nvárv Gvőrffv. Pongrácz Albert, 
dr. Paraszkav Gvula. 'dr. Pálfv Gvörorv. dr. 
Révffv Ernő. dr. Széki Tibor. Szőke Ferenc, dr. 
Szilásvi Tibor. dr. Szalav József, dr. Sebestven 
Károlv dr. vitéz Szabó Géza dr. vitéz Suránvi-
UnsTfr Tivadar, rtr. Szivessv Tehel. Tichv Gvu-
la. dr. Tonelli Sándor, dr Tihnnvi Béla. Wag-
ner Ferenc. Gál M ^ a . Vinceti Ágost, Zengő 
Péter és dr. Zolnai Béla. 

"Á félsoroltaVon kívül a ren'dezőbi/ol f g b a 
meatiivta dr. Pólfv az Tdegenforffalmi Hivatalt, 
a saUő kénviselőit, az ö««zes snortesvpcületek" 
plnökeit. az öoces hi'felfkezetek VP7efőit. a ve. 
srvesdandárparancsnok'ságot és a MFTR veze-
tősését. 

A Szegedi Hét ren"dezőbizott«á?a a mult év-
ben bevételi maradvanvtrént nensőt fize-
feff be a város nén-ztáráha. A nolsrám-iectprhe-
'reffes ngv Iiatáro7ott. ITotv o/t az összeget to-
"óbbra ís'f» város ke^plí nlanlfpnt azzal boo-v a 
oénz mmrlpnW rsar-í<! rendpré«érc 
Használható fel és abluM a -rruilt évi rendpző -
ps?vesülefek bpflwiett Kozj^-Ww'Á'aii'C aránvá. 
ban IcanUatnak •jl«''ár"r>landő előlegeket. 

A SZEGEDI SZABADELVŰ P Á R T mélyen meg 

lendülve jelenti, Hogy, 
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a párt örökös és tiszteletbeli elnöke 

az elmúlással megvívott utolsó küzdelme után e hó 

13-án elköltözött az élők sorából; 

Mélységes gyászunkban fájdalmas megilletődés-

sel állunk a közélet hivatott Harcosának, a nemes ér-

telemben vett szabadelvűsé^ tántoritbatat bajvívójá-

nak, az elvhüség megalkuvást nem ismerő zászló-

vivőjének, pártunlc sok éven át volt szellemi vezéré-

nek ravatala körül, ahonnan gyászunkkal együtt egy 

'érdemteljes es a köznek Hasznos munkában eltöltött 

'élet Hervadhatatlan emlékét, az önzetlen Kötelesség-

leljesitt's buzditó példáját visszük magunkkal: 

A' SZEGEDI KENDERFQNŐGYÁR RÉSZ-

VÉNYTÁRSASÁG igazgatósága es felügyelő bizott-

sága mélyen" megrendülve íucfatfa, Hogy ér3etnclus 

elnökigazgatója 

Wimmer Fülöp 
a szegedi kereskedelmi és iparkamara elnöke 

rövid szenvedés után Budapesten elHunyfl 

ö t ven éven át állott vállalatunk élén, utolsó per-

céig tevékenyen résztvett ügyeink intézésében; Fé -

nyes tehetségét, bőséges tapasztalatait, bámulatos 

munkabírását vállalatunknak szentelte,, amelynek fe j -

lődése, felvirágzása igy elsősorban az Ö erdeme: 

Működése mindvégig követendő példaként állan'd 

előttünk. Nemes -emlékét bálás kegyelettel fogjuk 

őrizni "és ápolni: 

Holttestét Szege'dre szállítjuk 'és folyó Hó 15-"cn> 

kedden délután 5 órakor a zsidó templom előtti tér-

ről temetjük-

Szeged, 1934 május 13-

Külön villamos kocsik a Londoni-körut sarkán: 


