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»JI 70 éves Varga Mihály 
élete és munkája 

példaadó lehet minden 
kereskedő számára« 

A Kereskedők Szövetsége vasárnap este 
200 teritékes vacsorán ünfi epei te "hetven 

éves elnökét 

(A Dclmacryarország munkatársától.) A ."Szegedi 

Kereskedők Szövetsége vasárnaf* este a Llpyd-
Társulat nagytermében. krtszáz teritdkes társas-
vacsorán ünnepelte •Varga Mihályt, a szövetség 
elnökét, hetvenesztendős születésnapja tlkalmából. 
A társasvacsorán úgyszólván kiviétel nélkül meg-
jelentek a szegedi kereskedelem és, ipar vezetői, 
valamint az érdekképviseletek képviselői nagy-
számban. Testületileg megy: len bek az ünnepségen 
a Kereskedők Szövetsége, a LBoyjd-Társulat ve-
zetői; az Országos Magyar Kert^kscflcJmi Egyesü-
lés képviseletében dr. Bafkányi. Káljjián igazgató 
érkezett Szegedre. Grósz Marcell a kereskedelmi 
és iparkamara képviseletében jqlent nnjg a társas-
vacsorán, kimentette a hivatali elfogultság miatt 
távollevő Vérles Miksa elnököt és dr, Tonclli Sán-
dor főtitkárt. Dr. Vinkler Elemér kormúnyfőta-
nácsos, a Baross Szövetség részéről, Adler Rezső 
és Hoffer Jenő a Lloyd-Tánsukt, Boda Bertalan 
a Kiskereskedők Egyesülete, Löbl Imre a Keres-
kedelmi Alkalmazottak Egjpsülctc képviseletében 
jelent meg a társasvacsorán. 

Fél 9 órakor lépett a teijegibe Varga Mihály, 
akit a megjelentek meleg ünnepléssel fogadlak. 
A vacsora ulán elsőnek dr. Kertész Béla, a Ke-
reskedők Szövetsége ügyésze, köszöntötte Varga 
Mihályt. 

— Családi ünneplésre üljünk össze — mon-
dotta. A Szegedi Kereskedők Szövetsége a család 
fejét, elnökét ünnepli. Egy tipikusan közélclü 
férfiú ál] az ünneplés középpputjában, aki közel 
50 esztendő óta a közélet és társadalom minden 
megnyilvánulásából fáradságot nem ismerő mun-
kával és kimeríthetetlen áldvqirtkészséggel vette 
ki részét, nyújtotta ki segitőkcfzét az erre szoru-
lóknak, szegényeknek és árváknak. 

— Néhai Wimmer Fülöp mondotta annakide-
jén azoknak, akik 70-ik születésnapját ünnepelni 
készültek: „Miért ünnepeltek cnaan, hiszen én 
még dolgozni akarok!" Varaga Mihályt ugyanaz 
a gondolat "tölti el a mai ünneplés alkalmából, mert 
a mai est nem tehet pontot az ő közéleti pályája 

végére, inkább kettőspontot, amelv után uj mun-

ka, uj alkotások, uj eredmékiyek következnek. 
— A közélet minden területén hasznosan lielvt-

Sfló, a minden közérdekű ügylyn áldozat- és 
munkakész férfiú ünneplése alkplom egyben ar-
ra a megállapitásra is, hogy a kereskedelem és 
gazdasági szabadság megvalósításáért és a meg-
kötöttségek rendszere ellen küzdőkkel szemben 
mind nagyobb ellenséges erők vonulnak fel, 
amelyekkel szemben helytállni csfek ugy lehel, ha 
a kereskedelem minden egyes tagja a közélet 
küzdelméből kiveszi a maga qtfszét. Nem lehet a 
kereskedelmi közélet felad'a Iának elvégzését ki-
zárólag Varga Mihályok vállaira rakni. Az ön-
kéntes jelentkezés eddigi rendszere helyett a ker 

reskcdelmi közéletben az általános védkötele-

zettséget kell behozni és Ve kell hivni elsősorban 

a kereskedői társadalom fiatalabb korosztályait. 

Sokan vannak, akik a köz munkájából részüket 
kivenni nem akarják, elvonulnak, de ezeket a 
közéleti barlanriakókat is be kr.ll kapcsolni a ki-
tűzött közcélokért folytatandó küzdelembe. Varga 
Mihály egész közéleti pályafutása példaadó lehet 

minden kereskedő számára és életének példája 

egyben forrása a kereskedői megértésnek és szo-

lidaritásnak. 

Azzal fejezte be beszédét dr. Kertész Béla, hogy 
Varga Mihály 70 esztendős születésnapi évfordu-
lója ünnepe a kereskedők szolidaritásának és a 70 

év halárkövet, dc nem állomást jelent. Ennél a 
határkőnél pár percre megállítjuk Varga Mihályt 

Belvárosi Mozi Ma utotiára 
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A táncrend Széchenyi Mozi 
U.óljára 

A francia filmgyártás legszebb költői müve. 

Marlo Bell, Harry Baur és a francia nagy 
színészek legelpője 5., 0 

Hó- és sárcipoky csizmák 
Neleg uccai és házicipők 

ELIT 
Estélyi cipők! 

Széchenyi tér 16. 
néV9 (Unió könyvre is) 

— mondotta — pár percre, amig a szivek összc-
dobbanak. 

Grósz Marcell a kereskedelmi és iparkamara, 
valamint a Szegedi Ke'reskedelhű és Iparbank ne-
vében köszöntötte Varga .Mihályt, akinek szivjó-
ságát minden téren érezhették és nagy kereskedői 
szakértelmét sokszor igénybevették. ! 

Dr. Balkányi Kálmán -az OMIvE elnöksége ré-
széről köszöntötte Varga Mihályt, aki 70 évvel ez-
előtt, a kiegyezés évében született, de ugylátszik 
a kiegyezés dátuma körül — mondotta — valami 
hiba lehet, mert Varga Mihály ötven évesnél nem 
néz ki többnek. Balkányi ezután felelevenítette a 
legutóbbi bécsi ut néhány érdekes epizódját, amely 
élénk fényt vet Varga Mihály értékes egyéniségérc. 

Dr. Vinkler Elemér a Baross Szövetség üd-
vözletét tolmácsolta és kifejtette, hogy a nyilvá-

nosság elölt szívesen tesz tanúságot arról a meg-
becsülésről, amellyel Varga Mihály iránt visel-
tetnek. 

Hoffer Jenő, a Lloyd-Társulat társelnöke szí-
vélyes szavakban Varga Mihálynct köszöntötte. 
Dr. Szivessy Lehel kormányfőtanácsos keresetlen 
szavakban üdvözölte a 70 éves Varga Mihályt, 
akiben — úgymond — a gyakorlati élet minta-

képét látja megtestesülve. Löbl Imre, a Szegedi 
Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete részéről 
köszöntötte Varga Mihályt, akit még Boda Ber-
talan a Szegedi Kiskereskedők Egyesülete részé-
ről üdvözölt, Korda Jenő pedig a jóbarátok nagy 
összessége nevében köszöntötte a 70 éves Varga 
Mihályt, aki meghatottan mondott köszönetet az 
ünneplésért és kijelentette, hogy fiatalos kedvvel 
tovább kíván dolgozni. 

Szerdán délben avatja 
a törvényhatóság 

Szeged díszpolgárává 
Szent-György! Albertet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délben ül össze rendkívüli közgyűlésre Szeged 
törvényhatósági bizottsága, hogy Szeged díszpol-
gárává válassza dr. Szent-Györgyi Albertet, a 
szegedi egyetem Nobel-dijjal kitüntetett tudós ta-
nárát. A rendkivüli díszközgyűlés napirendjének 
ez lesz az egyetlen pontja. A javaslatot a város 
hatósága méltó indokolással terjeszti a közgyűlés 
elé, amely egyhangú lelkesedéssel mondja ki ha-
tározatát. A város hatósága a közgyűlésre meg-
hívta az egyetem tanácsát és a Nobel-dijas tudós 
hozzátartozóit is. 

A polgármester krjejntette; hogy a közgyűlés 
elé terjesztendő javaslatban kizárólag a díszpol-
gárságról lesz szó. . . . 

— Ezzel természetesen — mondotta a polgár-
mester —. nem teszünk pontot a Szcnt-Györgyl-

úgy végére. A város hatósága más formában is 
gondoskodni kiván arról, hogy háláját és elisme-

rését kifejezze a világhírű tudós iránt. Ebben az 

ügyben azonban még folyamaiban vannak a tár-

gyalások a város hatósága és a kultuszminiszté-
rium között. Rövidesen sor kerül a döntésre és 
akkor majd rendes közgyűlés elé terjesztjük az 
ujabb javaslatot. 

A rendkivüli közgyűlésre külön, nyomtatott 
meghívókat is kibocsájtott dr. vitéz Imecs György 
főispán. 

Szen(-G<?tfrgui professzor ünnep-
lése az Akadémián 

Budapest, november 29. A Magyar Tudományos 
Akadémia hétfőn délután zárt ülést tartott József 
főherceg elnökletével, aki k'öszömtötte A n g y a l 
Dávid professzort, abból az alkalomból, hogy most 
töltötte be 80-ik életévét. 

Ezután V o j n o v i c b Géza főtitkár a zárt 
ülés résztvevőinek szűnni nem akaró ünneplése 
közben emlékezett meg az Akadémia Nobel-dijas 
tagjáról, S z e n t-G y ö r g y i Albert szegedi egye-
temi tanárról és közölte, hogy József főherceg, 
az Akadémia elnöke üdvözlőiratbem köszöntötte. 

A polgármester njobb felefonlnfervenclója 

400 vagon tűzifáért 
kereskedelmi minisztériumban 

(A Délmagyarország, munkatársától.) Szeged téli 
tüzifaellátásának a kérdése még mindig megol-
datlanul nyugtalanítja az illetékeseket, de elsősor-
ban a közönséget, arriely fokozódó aggodalommal 

látja, hogy hiábavaló minden "kísérletezés, Sze-
ged felé csak nem indulnak meg a szállítmányok. 

Á szegedi fakereske.dők mindent elkövetnek, 
hogy előteremtsék valahogy a város téli sztik-

Kenle fel uiiéval vékonyan az arcra a Hezolite-Rapid gyorsborotva-
krémet és minden további várakozás nélkül borotválkozhat. — Nem 
kell az arcbőrét percekig dörzsölni, mert a Hezolite-Rapid arcápoló 
gyorsborotvakrémmel vfz, szappan és ecset nélkül egy perc alatt töké-
letesen borotválkozhat, utána nem ég és nem pattan fel az arcbőre, 
megszűnik az arcbőr száraz felkapartsága és arca bársonyosan üde lesz. 
Próbadoboz 24 fillér, ezt Is visszatérítem azután eredeti doboz vagy 
tubus vásárlásánál. Napható m i n d e n s z a k ü z l e t b e n és a készítő: 
Dr. HOLCZER vegyész lllatszertárában, Budapest, VI., Teréz körűt 8 


