
1937 január 19. 

Weil Zsigmond 
jubileuma 

Látogatás a hetven éves „fiatalembernél", 
»kivel félévszázadon keresztül „veszeke-

dett" W immer Fü löp 

(A Délmagyarország munkatársától.) Weil 
Zsigmond, a Szegedi Kenderfonógyér Igazgatója 

most töltötte be életének hetvenedik esztendejét. 

Hiába akarta eltitkolni ezt a nevezetes évfordu-

lót, valahogyan kitudódott és a közgazdasági la-

pok igen meleghangú megemlékezéseket írnak 

róla, méltatják azt az értékes közgazdasági mun-

kát, amelyet hosszú évtizedek alatt végzett vál-

lalta kötelékében és szakmája keretei között. Tiszt-

viselőtársai és a kendergyári munkások, akik a 

rajongásig szeretik, a napokban küldöttségileg je-

lentek meg nála és hatalmas virágcsokrot nyúj-

tottak át neki. 

A Délmagyarország munkatársa is ott találta 
meg, a kendergyári sarokszobában, irattömeg 
alatt roskadozó Íróasztala mellett munka közben. 
Haragosan tiltakozik. 

— Nem nagy dicsőség ez a hetven esztendő — 
mondja —, magánügy. Különben sem szeretem a 
nyilvánosságot. Soha sem szerettem. 

De aztán csak belemelegszik a visszaemlékezés-
be. Felragyog a szeme, amikor fiatalságáról be-
szél. ötvenhárom évvel ezelőtt, 1884-ben került 
Szegedre, rögtön a kereskedelmi akadémia elvég-
zése után. Tisztviselője lett a kenderfonógyámak, 
amelynek élén már itt találta akkor Wimmer Fü-
löpöt. 

— Csak négy, vagy öt hónappal jött Wimmer 
hamarabb ide, mint én — mondja kicsit büszkén 
—, de a veszekedést rögtőn megkezdtük. Külön-
ben jó barátságban voltunk és maradtunk mind-
végig. G szidott engem én pedig hallgattam. 

Szegeden akkor csak öt évig maradt. Közben 
megalakult a kendergyárak kartellje és a fiatal 
Weil Zsigmond a kartelliroda vezetője lett Ti-
zennégy nagy gyárvállalat ügyeit intézte Buda-
pesten, Bécsben, majd Prágában és képviselte a 
szegedi gyárat.^ 1902-ben került vissza Szegedre, 
Wimmer Fülöp mellé Azóta megszakítás nélkül 
itt van. 

—' Kielégitette-e a pályája, a munkája? — kér-
dezzük. 

— Mindig örömmel dolgoztam és örültem, ha 
láttam a munkám eredményét. Wimmer halála óta 
éa intézem a vállalat kereskedelmi részét, a gyárt-
mányok elhelyezését, ami bizony a mai súlyos 
közgazdasági viszonyok között nem kis feladat 
De hála az Istennek, el vagyunk látva rendelé-
sekkel. A szegedi kötél eljutott a világ minden va-
lamirevaló piacára. Jó gondolni rá, mert szép 
eredmény ez. 

Ismét Wimmer Fülöpre terelődik a beszélge-
tés. Kedves, jellemző történeteket mesél a haj-
dani „vezér"-ről. 

— A baj leginkább az volt köztünk, hogy 
Wimmer üzleti vonatkozásokban mindig túlságo-
san konzervatív volt. Emiatt támadtak súrlódá-
sok. Én messze elkerültem mindig a szobáját Az 
utolsó tíz esztendő alatt ő jött be hozzám igen 
gyakran. Nagyszerű ember volt. Igazi egyéniség. 
Csak ismerni kellett. Nekem pedig volt időm és 
alkalmam megismerni és megtanulni a vele való 
bánás titkát. 

Weil Zsigmond kicsit idegenes, tótos akcentus-
sal beszél. Messze felvidéken, Zsolnán született, 
odavaló volt a családja és onnan hozta magával 
beszédének idegenszerűségét. Elnézem mozgékony, 
tiszta arcát, amint beszél. El akarom hinni, hogy 
már tényleg hetven éves, de a hét évtizedet nem 
igen tudom beleképzelni ebbe a fiatalos arcba, 
amely hirtelen elkomorul, amikor a családja iránt 
érdeklődöm. 

Súlyos csapás érte néhány hónappal ezelőtt. 
Fiatalon, hirtelen, a gyilkos tífusz áldozataként 
halt meg a legidősebb fia. Ebbe a szörnyű tra-
gédiába nem tud belenyugodni sohasem. Mutatja 
.. meghalt fiu fényképét. Mindig ott hordja a tár-
fájában. De ott van kis unokájának bájos képe is. 
Azt nézegeti, ha vigasztalódni akar. 

— A közélet? — mondja később — sohasem 
volt az ambícióm. Voltam ugyan én is városatya, 
de a:tán szivesen átengedtem a helyemet másnak. 
A vejem, dr. Sebők Ferenc városatya ós igy — 
teszi hozzá nevetve — van » családnak képviselete 
h váró« -Qartaxnentjében 

Izgalmas Interpellációk 
Makó város képviselőfesltllefének közgyűlésén 

(A Délmarj yarvrszág makói tudósítójától.) 

Szürke tárgysorozattal, de nagy vita kedvvel ülé-
sezett hétfőn délután Makó város képviselőtestü-
lete. Az újév első közgyűlésének újdonsága volt, 
hogy a Xep elnöke, Galamb Sándor ezúttal az 
interpellációkat — amelyek törtónefosen mind 
ellenzékiek voltak — kívánta legelőbb tárgyaltat-
ni, holott a múltban mindig a közgyűlés legvégére 
utaltatta azokat. 

Az interpellációk során H. Szabó Imre kemény 
hangon rótta fel a város vezetőségének, hogy 
ómig a szellemi insógmunkásokat részesítette ka-
rácsonyi segélyben, egy évek óta a városnál dol-
gozó testi insógmunkást, akinek 6 gyermeke van 
8 aki a tanyák között kapott ingyenliiká-áróí' 
naponta 12 kilométert gyalogol a városházára és 
vissza, nem részesítette karácsonvi segélyben. 
Szabó János interpellációjára az a furcsa eset 
derült ki, hogy a város hidvámszedési jogát és 
tarifáját megállapító határozatot se a városházán, 
se a megyén, se a minisztériumban hónapok óta 
hasztalan keresik. Dr. Kiss Károly interpellá-
ciójában éles támadás intézett a városi főker-
tész ós a város fásítási programja ellen, mert az 
a mézelő fákat nem kíméli, sőt kipusztítja. Ez-
zel szemben a polgármester megállapította, hogy 
a város háromszorannyi mézelő fát ültetett, mint 
amennyit kivágott s a város fásítása mintaszerű. 

A hosszura nyuit interpellációs vita alatt ös-
szegyülekezett képviselőtestületi tagok ezután ggy 
központi választmányi tagsági helyet töltöttek be. 
Nagy derültséget keltett a polgármester magya-
rázata során, amikor a szavazócédulák mikénti1 

kezelését és a titkosság megőrzésének módját) 
magyarázta, Fried Ármin közbeszólása, aki azt 
mondotta: 

— Keztyüt ne huizunk fel az ujjlenyomatok 

ellen? 
— Hagyjuk a komolytalanságot —• válaszolta 

a polgármester. 
— Hagyjuk meg a főispán ur számára — 

szólott közbe H. Szabó Imre. 

A közgyűlés 45 szóval dr. Tamásy Andrást vá-
lasztotta meg a megürült központi választmá-
nyi tagsági helyre H. Szabó Imre 36 szavazatá-
vá! szemben. 

Rendkívül heves összecsapás támadt «¡után egy 
régi városi építkezési ügyben a város valamelyik 
tisztviselője által e'követett állítólagos szabályta-
lanság miatt. A város a polgári leányiskola épí-
tési költségének kifizetése után kénytelen volt az 
építési vállalkozó által nem fizetett OTI-tartozást 

is kiegyenlíteni. Ezt a körülményt Nagy Gy., 

Mihály városi képviselő interpellációja pattan-
totta ki ós hozta a közgyűlés elé. Most a polgár-
mester tudomásulvevő javaslatával és a főügyész 
érvelésével dr. Csorba János, Nagy Gy. Mihály, 
dr. Kiss Károly és H. Szabó Imre fordult éle-
sem szembe és követelt felelősségrevonást a mu-
lasztó tisztviselővel szemben. A polgármester az 
éles összetűzéseknek azzal vetett véget, hogy 
maga is hozzájárult az ügynek a jogügyi bizottság 

elé való terjesztéséhez. Ugyancsak bizottságot 
küldtek ki a villanytelep beruházásainak felül-
yizsgálása céljából Lőwenbach Benedek indít-
ványára. 

Hosszú vita folyt a polgári leányiskolái is-
kolaorvos alkalmazása s annak díjazása ügyében. 

Hasonlóan hosszan tárgyalták a régi rendőrség? 
épület lebontása folytán üzlethelyiség nélkül ma«! 
radó városi bérlők elhelyezésének problémáját^ 
Az ellenzék részéről Fried Ármin és Lötvenbachfi 
Benedek az uecára kerülő bérlőkkel szemben na* 
gyobb méltányosságot kívánt, míg a szociálde^ 
mokrulák, élűkön Burunkai Sándorral, a bon-* 
tásí munkáknál az ínségmunkások alkalmazáséi 
követelték. Ez utóbbihoz a közgyűlés hozzá is já-
rult. 

H. Szabó Imre indítványára bizottságot dele*] 
gállak a vágóhíddal kapcsolatos hűtőház épité-; 
sértek' tanulmányozására. 

A közgyűlés fél 9 órakor éri véget. 

A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegedeu a 
hőmérő legmagasabb állása —1.9, i 
legalacsonyabb — 9.8 C. A barométer 
adata nnllfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 768.5, este 7W5.0 mm. A 
levegő páratartalma reggel 81, délben 
75 százalék. A szél iránya keleti, erős-
sége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Mérsékelt 
délkeleti szél, több helyen havazás, az 
éjjeli lehűlés gyengül, a nappali hideg 
alig változik 

Emberrablásért 
halálbüntetés 

Newyork, január 18. Az Egyesült Államokban 

legutóbb mozgalom indult meg abban az irány-

ban, hogy halálbüntetéssel sújtsák az emberrab* 

lást. Eddig Észak-Karolinában, Idaho, Dél-Da-» 

kot, Tennesee és Urah államban nyújtottak be 

az állami törvényhozó testületekben ilyen javas-

latot. 

B bolgár-jugoszláv 
egyezmény titkos 
szakaszai 

London, január 18. A nemrégiben megkötött 
bolgár—jugoszláv egyezménynek titkos szakaszai 
vannak, amely szerint Jugoszlávia visszaadja Bul-
gáriának azokat a részeket, amelyeket tőle a világ* 

háború után vett el és kieszkőzli Romániától, 

hogy adja vissza Dobrudzsának azt a részét, 

amelyet az 1913. évi balkánháboru után vettek el 

a bolgároktól. Jugoszlávia állítólag igyekezni fog 
Bulgária számára utat szerezni a Földközi tenger-
hez. 

özv. dr. Boros Lajosné szül. Teván Erzsébet Jenő és Tamás szomorúan adják 
tudtul, hogy Mindenük, 

Dr. BOROS LAJOS íoőonos 
tb. közkórházi főorvos 

árván Hagyta őket 18-án hajnalban, 41-ik évében. Adjon az örökkévaló békés pihe-
nést meggyötört testének. Gyászol iák még özv. Teván Józsefné, testvérei özv. dr-
Dallosné Boros Juliska, Miklós és Pál, sógornői és az őt nagyon szerető rokonai, ba-
rátai. . . . 

19-én, délután fél 3-kor kísérjük a dnteremből utolsó útjára. 

Részvétlátogatások mellőzését kézj&k Külön villamos 2 órakor. 


