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Vasárnap délután
kísérik el utolsó uljára
Wolf Miksái
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Wolf
Miksa tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halnia,
amelynek híre tegnap a késő éjszakai órákban
terjedt el, az egész városban osztatlan megdöbbenést és részvétet keltett. Mindenki érezte, bogyi
Szeged ismct elveszített valakit, aki elválasztha'lrtlanul összeforrot ezzel a várossal. Szín, kedvesség
volt benne. Akik ismerték — talán ismerte mindenki, aki ebben a városban ól — nagyon nehezen tudták elhinni a tragikus hirt.
Éjjel, felegy óra tájban, amikot- Wolf Mik,-a
lehunyta szemét és a szomorú hir szétröppent a
városban, az éjszakai Szeged azonnal megkezd-«
te a gyászát. A Hungáriában elhallgatott a muzsika, a törzsvendégek megilletődve indultak haza.
Szombaton kiterebélyesedett a gyász. Mindenki
megilletődve beszélt a halottról, fele]e\ enite' l'k
art a rengeteg emléket, tréfát, esetet, amelyek Ieendaszerüen szőtték körül jellegzetes alakját,
.ávéházi törzsasztalát, amelyen örök alsóscsatáit
vívta délutánon kint, fehér virágokkal rakták tele;
a színházra, amelyhez fanatikus szeretettel vonzódott mindig és amely egyik leglelkesebb barátját
veszítette el benne, kitűzték a gyászlobogót, amely
felrepült a Hungária és a Szegedi Kaszinó faIára is.
Mindenütt róla beszéltek, az utánozhatatlan liumoru jóbarátról, a szellemes tréfacsinálóröl, az
élet szerelmeséről, a tisztaszivü és tiszta szándékú
bohémről, aki talán az utolsó volt ebből a fajtából Szeged falai között
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Járjatok kedvükben. A m i nekik jó,
az nektek 1« pompás. — Hűen az

nyári-cipő

DORCO

Könnyű,,tartós, szellős, rugalmas talpú
EMERQÉ nyári-cipőt különféle színekben választhat a dolgozó nő vagy férfi.
Az EMERQÉ nyári-cipő a kevéepénzíi
emberek örömei

Vigyázz!
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Rass'iy káio.y országgyűlési képviselő is, akinek
hat év e ölti szngedi listáján a második helyen
Wolf Mik-a nem ismerte a megalkuvást, a kerszerepeli és pólképvíselői mandátumot kapott.
telés! a politikai életben sem. A politikával ugyan
Wolf Mik a végti.szle<ségé:i megjelennek 3
nem sokai törődött, inkább gazdálkodott, de ha •sporlalakulrilok is, Ugy a S/.AK — amelynek elr
ugy látta, ho. y a politika veszélyezteti a gazdanöktársa vo t —, mint a Zrinyi-KAC — amely
érdekeket, bátran kiállt a maga igazságával. Elörökös elnökséggel lisztelte meg — testületileg
lenzéki . volt minden vércsöppjcvel,
mimfon ideg- megjelenik. A Sz\K kéri ugy a vezető, mint 3
szálával. Függetlenségét nem áldozta fel soha,
működő tagokat, hogy a külön villamos indulás«
senkinek. Nem is lett belőle kormány-főtanácsos, elölt jelenjenek meg a Dugonics-téren. Mind a
Emlékek de nem is vágyakozott soha semmiféle titulusra. kél egyesület koszorút helyez Wolf Miksa koporSokkal többet jelentett számára, hogy — nagy- sójára. Az elhunyt a szegedi sport felvirágozMinden társaság szerette, kedvelte, de Wolf
apa lett. Két leányát férjhez adta, három unoMiksa azok között érezte a legotthonosabban matatása terén nggy érdemeket szerzett. A Sz\K
kája fényképét hordta mindig a tárcájában.
gát, akik a bohémvilág állampolgárai voltak, a
és a Zrinyi-KAC gyászából a többi sportegyesüAz utóbbi esztendőkben ez a három apróság
színészek, az újságírók, a művészek között. Eblet is kiveszi részét.
volt a legfőbb öröme, büszkesége. A kávéházi
ben az éjszakázó társaságban sziporkázott a legtörzsasztalnál, ha eszébe jutott betegsége, az
jobban, órákon keresztül mesélte élményeit, anek4 liberális póri gyászttlése
angina pectoris és kicsit megszomorodott különdótáit olyan pompás előadókészséggel, amely híA szegedi Polgári
Szabadságpárt
Wolf Miksa
ben örökké vidám, beteg szive, ezeket a fény kérét vitte mindenfelé. Humora, tréfája sohasem
váratlan elhalálozási alkalmából szombaton délpeket vette elő és arca rögtön fölragyogott.
volt bántó, sohasem »értett, ha volt is néha éle.
után gyászülést
tarlotl, amelyen dr. Pap Róbert
Kedves, jellegzetes ember \oll Wolf Miksa,
A legjobbak azok az anekdotái vollak, amelyekpártelnök megható szavakkal méltatta a párt volt
alakja sokáig hiányozni fog e inck a városnak az
ben saját maga játszotta a főszerepet. A legországgyűlési pótképviselőjének és az elnöki taéletéből
jobban önmagát karrikirozta mindig és saját
tagjának közéleli érdemeit, kiemelve törferde helyzetein ő maga mulatott a legjobban.
\z ufo-só uí nács
hetetlen párthüségét
és a szabaddvüség
eszméiEgyik leghíresebb esetét 1 lóra Ferenc is beleWolf Miksát vasárnap délután 3 róakor kihez
való
ragaszkodását,
amelynek
minden
egyéni
szőtte írásaiba, ugy, ahogyan ő maga mesélte
sérik el ulolsó útjára a zsidó temető cin terméből.
érdeket alárendelt.
el. A kistemplomtanycii
esetet. Wolf Miksa egyéA végtisztességet! képviselteti magát Szegjed egész
Dr. Pap Róbert indítványára az ülés elhatániségét talán ez határozza meg a legjobban, de az
társadalma, poKliVai. s-i iházi, társadalmi c's sport- rozta, hogy Wolf Miksa példaadó emlékét jegyis, hogy maga volt az eset elmondó ja.
les tü letek, intézmények. Nagyobb küldöttséggé!! zőkönyvileg
örökili
meg. Elhatározta az ülés.j
Az történt, hogy hosszú esztendőkkel ezelőtt,
jelenik meg a törvén vb atósági bizottság, amely- hogy Wolf Miksa ravatalára a párt koszorút hemint kistemplonitanyai földesúrhoz, hozzá is benek egyik legszívesebben hallgatott, kitűnő hu- lyez és temetésén testületileg vesz részt. A párti»
állított a katolikus egyházközség küldöttsége és
moru előadója volt. Megjelennek mindazok, akikvezetőség és a párt törvényhatósági bizottságának
anyagi támogatást
kért tőle a
templomépift'shez.
kel hosszú közéleti pályáján barátságot, ismerettagjai a temetés előtt délután fél 3 órakor a DuWolf Miksa jó szívvel adott, tekintélyesebb öszséget, kapcsolatot tartott:. \ ravatalnál ott lesz
gouies-tér
és Tisza Lajos-körut sarkán találkozszeggel járidt, hozzá a költségekhez. A templom
nak. A gyászbeszéd megtartására az. ülés dr.
fel is épült és eg.v szép napon ismét jelentkezett
Pap Róbert pártelnököt kérte fel.
Wolf Miksánál az egyházközség deputációja. Az
fíassay Károly országgyűlési képviselőt a pártelnök, jóképű magyar ember, megfelelő torokelnök szombaton reggel telefonon értesítette arról
köszörülések után annak rendje és módja szerint
a nagy veszteségről, amely Szeged társadalmát és a
elmondta az előre betanult mondókát:
liberális párlol Wolf Miksa elhunytával érte. Ras— Azér gyüttünk el a tekintetös urhó, hogy jégszekrények, íüggönylarlók, vilrázsrudak legolcsóbban
say Károly mélységes megilletődéssel vette az érmegköszönjük a jósziv>el adott támogatást. Az
tesítést és közölte az elnökkel, hogv a temetésen
adomány leginkább azér esött nagyon jól, mert Zománcedények, üveg-, 'porcellánáruk,
résztvesz. Valsózinüleg már vasárnap délelőtt idehisz tudjuk, hogy nem ís katolikus a tekintetös háztartási és konyhafelszerelési cikkek
érkezik, a gyászszertartás után néhány órát pártur, hanem — reformátusnak tetszik lönni.
legnagyobb választékban.
hívei körében tölt.
— Nem vagyok én református — pattant föl
Wolf Miksa —, zsidó vagyok én embörök.
Körmendy
Mátyás ipartestületi elnök, volt or— Tudjuk mink azt kérőm — mentegetőzött
^ ban 110 szággyűlési képviselő, a következő részvétlevelet
a szónok —, de hát — nem akartuk mögsórteni a
intézte a liberális párt elnökéhez:
tekintetös u r a t . . .
Tisza Lajos-börut 38.
»Mély megdöbbenéssel és őszinte részvéttel ér• M p f f ^ p n B p H p B n p p i p

Harcok és örömök

KÖLTÖZKÖDÉSHEZ
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Ferii munHakDpenu
"olumbus köper,
ehér és drapp
P 5„—
Herkules köper, fehér,
drapp és kék
P J.50
Cézár köper, fehér P 6.50
Amerika mákos
ruhaanyag
P 6.50
Apolló köper, fehér
drapp és kék
P 7.50

Turul köper fehér
Mütő és uői köpenvek — 50 fillér
különbözettel kaphatók
Nárcis fekete cloth, női és férfi
Pipacs fekete cloth, női és férfi
Orgona fekete cloth, női és férfi
Irodakabát:
Herkules drapp
Egybeszabott

Herkules drapp és kék

p 9.
P
P
P
P

Apolló drapp és kék
Amerika mákos ruha anyag

P 10.—
P 8.50

M u n k a r u h a , z u b b o n y é» n a d r á g :

4.50
5.50
6.50

Herkules drapp és kék
Apollo drapp és kék
Amerika mákos ruha anyag
H e n t e s és. m é s z á r o s
5.— Cézár

munkaruha:

P 6.50

PtncérkabAt s

Columbus

„Bkcló" IMaruhagyár. e adási osztóivá: Kárász-u. 8. I. emelet.

P 7.—
P 10.—
P 10—
kabát:
P 5.50
P o.St>
1»3
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