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Wimmer Fülöp 
emléke 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtö-
kön volt második évfordulója annak, hogy Sze-
ged közéletének fáradhatatlan, önzetlen harcosa, 
az elmúlhatatlan emlékű W i m m e r Fülöp eltá-
vozott az élők sorából. Az évfordulón volt mun-
katársai bensőséges emlékezéssel adóztak emlé-
kének és virágokkal borították be sirját Az el-
n ö k u r baráti társasága még tavaly elhatározta, 
hogy minden év májusában baráti vacsorára ftl 
össze, hogy igy is ápolja Wimmer Fülöp feledhe-
tetlen emlékét. A második évfordulón a j emléke-
ző vacsorát szombaton este tartották meg « Hun-
gária emeleti éttermében. A második fogás után a 
baráti kör nevében G r ó s z Marcell vezérigazgató 
mélyen átérzett meleg hangú beszédben idézte 
Wimmer Fülöp emlékét és szellemét. 

Grósz Maroell vezérigazgató beszédéijen im-
jfcet mondotta: 

—• Amikor elhatároztuk, hogy társaságunK sze-
retett Wimmer Fülöpünk emlékét minden évben 
összejövetellel ünnepli, ezt az estét elsősorban a 
társaság elhunyt fejének, az fl kedves egyéniségé-
nek, a legjobb barátnak, a melegszívű, melegen 
érző, jó embernek kívántuk szentelni. A« volt a 
célunk, hogy időnkint visszaemlékezzünk a vele 
eltöltött kedves órákra, a gyorsan pergő évekre, 
amelyeken keresztül maradék nélkfll élveztük en-
nek a kivételes képességű, vasakarata, rokkant-
ságában is páratlan erélyfl barátunknak nagysze-
rű erényeit, amelyekből a sors neki mindenkinél 
többet juttatott. Vissza-vissza idézzük aranyos 
kedélyét, szellemesen sziporkázó társalgását, eré-
lyes v íátt. kedves anekdotáit épp ugy, mint iga-
záért mindenkivel szemben vivőtt fanatikus har-
cait, amelyekben sohasem engedte magát le-
győzni, csak meggyőzni. 

— Emiéikezetünkbe idézzük fanatikus hazasze-
retetét, városa iránti határtalan rajongását, min-
den közügy, kultnra és szoeiális kérdés iránti fo-
gékonyságát, mérhetetlen akaraterejét, mély val-
lásosságát és nem utolsó sorban e társaság iránt 
érzett testvéri ragaszkodását. Ilyenkor mindig 
magunk előtt látjuk, miként vártuk őt a törzsasz-
talnál, milyen üres volt a kávéház, ha valami tá-
voltarlotta őt és hogy megtelt a törzsasztal, ha a 
kávéházi ajtónál megjelent az ő igénytelen, ne-
künk oly kedves sziluettje. „Hozzon egy nádszé-
ket az elnök urnák" rendelkezett Géza bécsi, ne-
hogy egy fél perc is elvesszen abból a mindig szel-
lemes társalgásból, amely alatt tudásának éis ta-
pasztalatainak gazdag kincseivel ajándékozott 
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FÜRDÖCIKKEK 

Divat short kendő mintás 98 fillér 
Strand kuli szalmakalap 38 fillér 
Strand szalma csónakázó sapka 68 fillér 
Vászon evezős sapka zöld ellenzővel 48 fillér 
Gumi fürdő öv 38 fillér 
Gumi fürdősapka 22 fillér 

ÉLELMISZEREK 

Csokoládé drazsé 10 deka 20 fillér 
Mazsolás táblás csokoládé 40 deka 88 fillér 
Tea keksz, 1 kg 9S fillér 
Félsovány sajt 1 kg P 138 
Romadur sajt, 6 drb 98 fillér 
Likőr eszencia 1 üveg 24 fillér 

TRIKÓK, SOKNIK 

Férfi atléta trikó ing 3-as 78 fillér 
Gyermek matróz trikó, 2-es 78 fillér 
Macco pullover gyermek trikó, 4-es 98 fillér 
Férfi matróz trikó ing, 3-as P 138 
Gyermek sokni, l-es 32 fillér 
Gyermek flór sokni, 1-« 57 fillér 
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meg bennünket. „Gyerünk a készlettel Miska", 
mondotta Wolf Miksának és erre megindult a tré-
fás esetek és anekdoták hosszú sora, amelyekkel 
két eltávozott barátunk a napi munka után pihe-
nésre szárat félóráinkat oly sokszor bearanyozta. 

— Alig telt el két esztendő — folytatta Grost 
Marcell az okos asztal második kedves bohém-
je, a feledhetetlen Wolf Miksa távozott WxCaklből. 
Azúta már k! tudja, miheen tanácskozást folytat-
nak jó öreg R ó z s a Bélával hármasban a m«ny-
nyei „Okos asztal"-nál. Mintha szemem előtt vol-
na, miként faggatja az elnök ur imént érkezett ba-
rátját az elmúlt év eseményeiről, az azóta össze-
gyűlt anekdotákról, faggatja őt arról, hogy ml új-
ság a kendergyárnál, a szegedi városházán, s 
kamarában, a liberális pártban, ahol közéleti har-
cait vívta, a Regattában, a Kaszinóban, a Lloyd-
ban, amelynek székházalapitásában oly tevékeny 
része volt és nem utolsó sorbo a színházban, aho-
va jó Wolf Miksa még az utolsó napon is elláto-
gatott, bizonyára azért, hogy legutolsó impresz-
szióiról az ő öreg barátjának kellő információk-
kal szolgálhasson... 

És Wimmer Fülöp, aki annyit harcolt az elvei-
ért, a gazdasági élet szabadságáért és annyira tele 
volt optimizmussal a világ békéje, a trianoni szer-
ződés revíziója, Magyarország és Szeged város jö-
vője tekintetében, a mennyed kerekasztalnál most 
Wolf Miskától tudja meg, hogy optimizmusában — 
mint régen annyiszor —, most is csalódnia kellett 
és immár Wolf Miska is feladta a küzdelmet... 

— De azért — fejezte be bensőségesen őszinte 
beszédét —, hogy elköltözött barátunk optimista 
szelleme kell, hogy bennünket a mai nehéz időkben 
is áthasson és ha feltekintek az ő szellemére, ugy 
érzem, hogy a mennyei „kerekasztal-konferenciá-
nak" sem lesa más határozata, mint az, hogy tör-
ténjék bármi ezem a világon és ebben a hazában, 
maradjunk meg azon az uton, amelyet Wimmer Fü-
löppel együtt jártunk, szeressük ezt a csonka ha-
zát minden bajával, erényével és hibájával és igye-
kezzünk becsületes munkával ezután is tőlünk tel-
hetően előbbre vinni annak sorsát, legyünk lelki-
ismeretes, hűséges sáfárjai Wimmer Fülöp szelle-
mében a nemes város minden ügyének, legyünk fe-
lebaráti szeretettel egymás iránt és igyekezzünk 
a mai nehéz időkben embertársaink boldogulásá-
nak nehéz útjait egyengetni, amint azt Wimmer 
Fülöp tette. 

A megjelentek a nagyhatású emlékbeszéd után 
sokáig tapsoltak Grósz Marcellnak, majd megha-
tott csendben kétperces néma felállással áldoztak 
Wimmer Fülöp emlékének. 

A Délvidéki Automobil Klub szombaton este 

klubvacsorát rendezett, amelyein szép számmal vet-

tek részt a klubtagok. A vacsora után a Szegeden 

tartózkodó Magyar—Osztrák Alpesi Egyesület, 

képviselői, Kari Hnslinger és Forró Pál vetített-

képes előadást tartottak Ausztria autómtjairól. Be-

mutatták a Grossglockner és a Dolomitok antant-

jait, Karintia sivilágát. A vacsora közönsége az ér-

dekes előadást nagy figyelemmel kisérbe és a ven-

dégeket az előidás után megtapsolta. A vacsorán 

résztvett dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési 

képviselő és vitéz Kircsfalussy Vilmos ezredest 

is. A vacsora közönsége az előadás után a leg-

jobb ha-gu'-'ban maradt egvütt a késői órákig. 

tiárgyán Imre halála. Nagy részvétet keltett 
' Gdrgynn. Imre törvényhatósági bizottsági tag ha-

lála. Az általánosan ismert birtokos és bortermelő 

tevékeny részt vett Szeged életében, kivette ré-4 

szét a katolikus mozgalmakból, több intézmény-

nek vezetője, a zákányi egyházközségnek világi el-

nöke atoH. Gárgván Imre több mint egy éve sú-

lyos betegséggel küzdött, amig most 69 éves 

korában elhunyt. Halálát kiterjedt rokonsága, 

számos intézmény .gyászolja. Vasárnap délután 4 

órakor kísérik eí utolsó útjára. 

0 pápa elmozdított 
állásából egy francia 

Érseket 
Pórit, május 16. Dubois de la VOlerabel 1 

Romn érsekét a pápa állásából elmozdította ú 

az érsekség vezetését Cholet érsekre bízta. 

A Maiin jelentése szerint az intézkedés ma 

még nem hivatalos, rövidesen nyilvánosságra hoz-

zák. A lap jelentése szerint a büntetést az érsek 

és egy Bertin nevü pap között felmerült ügy, 

valamint a (kánonjognak az érsek részéről törtónt 

megsértése tette indokolttá. Dubois érsek 1920-

ban az érsekség átvételekor magával hozta Rouem-

ba Bertin abbét, akinek pályája gyorsan emelke-

dett. 

Az érsekség főtitkára, kanonok, majd főhelv-

nök és apostoli protonotárius lett. 1934-ben azon-

ban a kanonok kegyvesztett lett. Az egyházi bíró-

ságok elítélték a kanonokot, aki azonban Rómá-

hoz fellebbezett. A pápa az ítéletet megseimimisitettje. 

Ezzel egyidőben Bertin ellen a roueni ügyészség is 

eljárást indított. 

Az egyházfő — irje a Matin — netm a föhely-

nök ellen hozott egyházi rendszabályok miatti 

mozdította el állásából az érseket, hanem azért, 

mert a kánonjog legszigorúbb intézkedéseivel 

szemben egyházi személyiséget világi birák elé 

állított. 

SZERENCSI 
GsoHoiane - Kakao - Bonbon - mamogyurma 

K I T Ű N Ő ! 

Fehérkalapmodellek 
"""" •'«" Thiel Erzsébet 

nézze meg kirakatomat 
MB női kalapszalonja. 

I R E N C ^ N T E P L I C 

fürdő valóra vál t ja gyógyulás, üdü-

lés és szórakozás utáni vágyakozását. 

Felvilágosítások, prospektus a Fürdő-

igazgatóság ut ján. 

Utolsó napok! 
A Jótékonyoélu M. Kir. Allamsorsjáték húzását 

iunius 5-én 
tartják' meg Még nem késett el, még vehet 

sorsjegyet! Kapható osztálysorsjegy főárósd-

tóknál és dohánytőzsdékben. — Sorsjegy ára: 

E^ÉSZ: ar. P 3— FÉL: ar. P Í J » 


