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ter Józan, okos szavát és nincsen többé Somogyi 
Szilveszter. Ott voltunk, mikor mindketten búcsúz-
tatták nyugalombavonulásakor Wimmer Fülöpöt; 
akkor csakugyan ugy volt, hogy a gyára éléről 
visszavonul, pihenni megy. De nem tudott ő pi-
henni mig élt. Ma már mindhárman megpihentek. 
Együtt pihennek, együtt álmodoznak szép és gaz-
dng Szegedről. A megpihenésükkel mi azt doku-
mentáljuk, hogy Wimmor Fülöp nemcsak Szege-
dé, hanem az egész országé volt. 

Dr. Schiller Ottó, 

a Magyar Textilgyárosok Országos Egvesületé-
n*k főtitkára az egvesület tisztviselókarának 
nevében mondott búcsúbeszédet. 

— Wimmer Fülöptől tanultuk — mondotta — a 
harcos szellemet, a fanatikus ragaszkodást a ma-
gunk igazságához és azt a bátorságot hogv dz 
igazságot bárhol és bárkinek a szemébe meg le-
het mondani. Ahogy ő szuverénül uralkodott a 
maga mesterségének egész skáláján és egész ma-
teriáján, tőle tanultuk azt az aránvszabálvt, hogv 
ha valamilyen kérdéshez hozzászól az ember. Is-
mernie kell ennek a kérdésnek minden részletét 
fis végül tőle tanultuk a küzdelem w f n f « ^ < r í t . 
Éppen mert Wimmer Fülöp tanítványai voltunk és 
vagyunk, nyugodt lélekkel fogadhatiuk meg. hogv 
ezentúl ls, halála után is Az ő nyomdokain foguiik 
haladni 

Dr. Pap Róbert, 

tt ««eged! TTberális párt nevében búcsúzott 
W i m m e r Fülöptől. Beszédében többek kö-
zött ereket mondotta: 

— Azt Wttfik, hogy akinek annyi teendője ván 
még itt, hogy akinek a szeméivé! a mnnkáláf nem 
tudhtk, mert nem lehet nélkülöznünk, azt nem vb-
hetik el tőlünk, az nem hagvhat itt bennünket ta-
nácstalan, sÓtét vlgasztalan^ágban Rendkívüli 
egvéníséget, nagy értéket szállít el tőlünk AZ Isme-
retlen. messzeségbe ez a gvásros koporsó. 

i— Töredezett színtelen vázában az embér! eré-
nyek nagyszerű virágai pompáztak Wimmer Fü-
löpben. Járni alig tudott már, de elsőnek érkezett 
mindenüvé, ahová a kötelesség szólította Nem lá-
tott és a dolgokat és eseménveket tteztáhban lát-
ta másoknál. Egy hosszú élet eredménves tevé-
kenvsége után tisztelettől övezett nvngalomban 
élhette volna napjait, de ő holtig tartó frigvr» 
lépett a munkával, amellvel hazáját, városát, vál-
lalatát és eszmélt szolgálta 

— E városnak két generációja látta Wimmer« 
Fülöpöt munkában, az egyiknek a vezérei már 
előre mentek és a mennyekben hizonvára elisme-
rő szóval fogadják az ff eszméikhez, a magyar sza-
badelvű politikához mindhalál!* hü harcost, a má-
sik, az ¿10 nemzedék, Jegyen a kapitalista, vagy 
szocialista rend híve. legven a liberális vagv in-
ternacionalista felfogás kővetőle felekezeti ^ ős 
társadalmi különbség nélkül meghajtja zászlőlát 
Wimmer Ffilőp koporsója előtt. Halála sulvos 
vesztesége a szabadelvű pártnak, amelvnek eszmé-
nyeihez és hagyományaihoz a legválságosabb idők-
ben is egyéni érdekeinek félrétételével híven ra-
gaszkodott és a*ok győzelmes erejében rendület-
l e n t hitt ós bizott 

Végül 
FaragS Eajos \ 

a kenderfonSgyár Igazgatója Búcsúzott a gvár 
vezetőjétől. 

—• Amíg éltél. doTgoztSI mindig, nsy anltál 
elAtlihtk, mint a megtestesült kötelességtudás — 
mondotta. Neked sohasem volt elég hosszú a nan 
korai á halnál, késő az élszaka. ha a kenderfonó-
gyárat kellett szolgálni Fánves tulajdonságaidat 
n kéndeffonóévár SíoVílatába állítva, elérled azt. 
hoty a veretesedre hirott válla'atot olvan nflcfcrvá' 
fejlesztetted. hogy hírneve, gvártmánva! eljfltöttak 
a világ minden tálára, elismerést, megbecsülés! 
szerezve a magvar munkának, a magyar teb'esitő-
képességnek. Emellett szolgáltad a közügvekef 
ugyanilyen lelkesedéssel, ugvanilven odaadással 
és amit tőled soha senki el nem vitathatott, min-
dig önzetlenül, egvedül csak azért, hogy az figv-
nek kívánunk kifejezést adni, amikor koporsód 

— Nekünk pedig, akik veled egvfltf szolgáltuk a 
vállalatot, vezérünk, tanítómesterünk i s atyai ba-
rátunk voltál, mindannyiunkat részesítve Jóindu-
latodban, támogatásodban. A hálának és kegyelet-
nek kívánunk kifejezést adni, amikor koporsód 
mellett megfogadjuk, hogy Jövőben is a Te példád 
után Indulva, a te sáellemedhen fogjuk szolgálni 
a vállalatot. Hiszem, hogv az ö r ö k k é v a l ó i b a 
most megtérő lelked meghallja ezt a szent fogadal-
munkat és akkor teljésédé=he megv az az imádsá-
gunk, amellyel most megválunk tőled és amellvel 
azt kérjük a Mindenhatótól, hogy munkás életed 
jutalmául legven csendes, legven háborítatlan a 
te Őrök pihenésed. 

A bucsubeszódék utói* av^áL^óköBtHvs^hra-
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talmas tömege mégegyszer elvonult a koporsó 
előtt, ahol a cserkészek feszes vigyázzállásban 
álltak pontot . Ezután a koporsót a kenderfonó-
gyár nyolc müver-l j je leemelte a katataikról és 
a Margit-uccán keresztül 

a kenderfonógyár épületéig 

vitte. Amíg a gyászmenet tartott, folyton bugoft 
a gyár szirénáin, a legerősebben pedig akkor 
szólt, midőn Wimmer Fülöp egyszerű fekefe ko-
porsójává! a gyár elé érkeztek. Itt á Loridnni-
körut sarkán megállt a gyászmenet és 

• munkások' 

nevében Hódi Lajos bucsnzott. 
— A mai szomorúsággal telt napoti — mon-

dotta - megállt a gyár, hot ' jStenhozzá lot mond-
junk szeretet1 elnökünknek. Most midőn tito1-
só ufadra indulsz, fájó aziwel bucsuzunk és 
köszönjük azt. arr't értünk tett'1. 

A koporsót ezután feitet'ék a gyászkoosira és 
a végeláthatatlan menet megindult a Kálvária-
ulőti 

é temető felé. 

Autókén, kocsikén és ^illamosekórt ézr^'él kisér-
ték el a temetőbe Wimmer Fülöpöt. Fél 7 ó h 
voít már. mb'őn a gvászmenet kiért a temetőbe, 
itt a koporsót a cinferembe. majd rövid Ima 
után a kenderfonógyvr tlrztvlselői a sírhoz vet-
ték. A kórus gyászéneke után 

a nyílott sir 

szélen utoljára a . baráti kör micstirst tolmá-
csolt* 

— — • — 

dr. Grüner István. 

— Elhárigzoltak a hivatalos gvászbeízédek —» 
niondla könnyes szemmel — és aminthogy hivata-
los munkái után, napnyugtával a Baráti asztaltár-
saság körében keresett üdülést és pihenést a ml 
drága jó elnökünk, — igy az utolsó Istenhozzád 
is a mi baráti bucsuszavunk legyen. .Van egv szép 
magyar Virág ugy hívják: estike. Az a tulajdon-
sága, hogy napközben bezárja szirmait, de ha le-
száll az alkonyat, kitárulnak színpompás virágai. 
Lehetet* ő is hivatalos ügyeiben zárkózott, Izük* 
szavú, szigorú, — ám ha eljött a baráti kör esti 
pihenésének göndtalan órája, felengedett körünk-
ben, kitárta baráti jó szivét és ez a kemény env 
ber minden kedves, bohém, pajzán jókedvét. 

— Nem hoztak utána selyem párnán rendjele-
ket — és amilyen nagy polgári erény volt az ő 
félszázados munkássága után is csak Wimmer ur-
nák megmaradni, — oly sok elárvult hely marad! 
utáná. Mégis legárvábh talán ez a szoros baráti 
kör, amely család helyett családja volt neki Szi-
vünkbe zártuk, soha el nem félejtjük. A másik ba-
ráti vonzalom a Regatta Egylethez fűzte, amely-
nek alánitása óta korban senior, de lélekben végig 
•tinlor tagfá volt. 

— Jöjjetek közelebb urak, öreg fiuk, akiknek 
generációit kapcsolta egybe és fogta össze az ő 
páratlan egyénisége, — és mint ahogyan minden 
pste, de most utolszor bucsuzunk. Letelt a baráti 
beszélgetés, vita, évődés, jókedvű órája — este 
van, itt van már a kocsi, haza kell mennie, jóéj-
szakát drága jó elnök ur, atyai jóbarátunk Isten 
áldja. Isten vele! 

Alkonyodott máf, amidőn az utolsó hantok ls 
ráhullottak a koporsóra Wimmer Fülöp a sze-
gedi föHb° pihenni tért. 

Az ötezred ik fogyasztó 
Tarr Ernő végrehajtó 8omogyi-telepi lakos az ötezredik légszesz-

gyári fogyasztó és az első szegedi villamostüzhely tulajdonosa 

Jól sikerült kettős ünnep zajlott lé tegnap esie 
Somogyi-telepen. Egyrészt n gázgyár jubilálta 
ötezredik fogyasztóját, másrészt a jubiláns avat-
ta fel- Somogyi-telepi házát, amely a napokban 
készült el. A legnagyobb öröm azonban a kis 
háziasszonyt, Tarr Frnönét érte. akit a gázgyár 
villamos tüíhell^cl, villamosvasalóval, főző-
edényekkel és világítótestekkel ajándékozott meg 
az ünnepi alkalomból. 

— fíem sokáig lesz öröme az ajándékból — 
gondolja bizonyára némely barátnő. Kapja csak 
meg áZ élsó hávi villanyszámlát, majd elmegy a 
kedve a villamos konyhától . . ! 

A kárörvendő barátok tévednek. A villámos-
konyha üzembentartása Somogyi-telepen nam 
kerül többe, mini a városban a gázkonyha. A 
gázgyár ugyanis Igen helyes üzletpolitikával 
lehetővé akarta tenni, hogy otf. ahol gáz nims. 
ne kerüljön többe a villany. mint a gáz. F7*rt 

agyi-telepen az á m t o t 60 f. he'yett 12 fillér, 
'rt adia kilowattonként. Tévedés azonban azt hin-
ni, hogv erre a gázgyár ráfizet. A déli órákban, 
amikor a főzés ideie ván, ngyanis olyan kicsiny 
a villamosvezetékek terhelése, hogy tiszta haszon, 
v r i áram olcsó ;'ron ebben az Időben elfogy. 

Fg^sz Somog^i-telen érdeklődéssel figyeli az 
íifmepl esecfénvt. amelyet már messziről hirdet 
a ház előtt felállított magáS Virág":ltlándr>s póz-
na. At ttdvarrvn vacrorához terített asztal várja 
á meghívottakat, akiknek az a kötelességük, 
hogv megállapítsák, vai'on kevésbé jó-e a vil-
lanykonyhán ké—tllt sült és főtt. mint a gáz. 
vagy fattl'elés mellett Vött vacsora. Sietünk 
megállapítani, hogy nem merült fel panasz a 
Villany ellen. Vacsora előtt megtekintették a 
vendégek a villanytűzhelyet, amely csaknem 
ugy nez ki. mint a gáztűzhely és ára is körül-
bélul vgyana-' Mégléno legfeljebb az. hogy bár 
kora resrgél óta tart a főzés-Sütés, a konyhá-
ban nincs nagy hőség. 

A vacsora előtt és alatt hangzottak eí az ün-
nepi beszédek. Elsőnek Pongrácz Albert Igaz-
gató vázolt? a szegedi illánytelep fejlődését és 
üdvözölte a házigazdát abból az alkalomból. 

ő a gázrvár ötezTedik fagyasztója. Hang-
sulvozta n villary kétségtelen előnyelt, minden 
más világítással és fűtéssel szemben. A város 
hatósága nevében dr. Hamer Fidél tb. tanács-
nok vett részt a meghitt ünnepségen és azt kí-
vánta« hogy az, ökXBt.ej .wllanyfénnyel egy-

szerstfiifid a szeretet langja ls gyulladjon ki a 
szivekben. A kereskedelmi és Iparkamara nevé-
ben megjelent dr. Landesberg Jenő dr. So-
mogyi Szilveszter és Wimmer Fülöp emlékének 
szenfelíe szavait, a két férfiúnak, akik nem érték 
meg az ötezredik láng felgyulladasát, de akik 
Somogyi-telep elektrifikálásáért dolgoztak. 
Schwarcz Manó az ipartestület üdvözletét tol-
mácsolta, Klein Ottó az elektromos szakosz-
•ályét, miközben feltárta a villany szegedi tér-
foglalásának számadatait 1900-ban 10 volt a 
házicsatlakozások száma. 1910-ben 443, 1920-, 
Íiátí 1439. 1030-bnr ,̂ 442 és 1934 május 14-én el-, 
érte a telep az 5000-dik házicsaMakozást. Kará-
csonyi Guidó plébános azt mondotta beszédében, 
boldognak érzi magát, hogy résztvehet az Ün-
nepségen, mert a villany bekapcsolása a ku1tn-
rába '-aló bekancsolódr'st jelent. Isten áldását 
kérte a házra, annak lakóira és azokra, akik a 
kultura fejlőlését a 'elepre :s terjesztik. 

A vendégek még sokáig maradtak együtt á 
legkedélyesebb hangulatban és gyönyörködve* 
szemlélték a villanvkörte körül Összesereglő 
szúnyogokat, amelvek bizonyára ugyanc-ak 
megdöbbenve röpködték körül a Somogyi-tele-
pen eddig Ismeretlen u' fényt. , r 

A beszámoló teljességéhez tartozik az is, nozV 
az ötezredik fogyasztó villamos beirendezését 
Halász János szegedi villanvszerelőmester ké-
szítette télies megeléged5. sel és hogy a villany-
nTtipIrr ntnU* 

D r . W e i n m a n n é 
Pünkösdi kollekciója megérkezett. 

Szép, efeqAns, olcsó 
. k a l a p o k 
jittányos áron kaphatók. 

T A k a r é k t ^ r u . 2 . A lak í t á s t v á l l a ' . 

D l ó l i e l e i , mazsolát, moayoróbelet, 
mandulát, csokoládét, pOrUOltHá-
vét, iéllszalámit, mosdó szappant 
minden mennyiségben, mindenkinél 
a legolcsóbb árban adom 

CSÍRÓS fUsscerüslet 
Tisza CalosKörut 35. fl 


