
Szeged iparossága az urnák előtt 
Vasárnap reggel megkezdődik a kamarai választás 

flt Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
fliap reggel Szeged iparossága ujból a szavazó-
urnák elé járul, hogy megválassza kamarai 
beltagjait Az első választást — mint isme-
retes — a kereskedelemügyi miniszter alaki 
okokból megsemmisítette, mert olyan iparo-
sok is leadták szavazatukat, akiknek még nem 
TOK gzavazati joguk. _ _ _ 

A választási előcsatározások már hetekkel 
előbb megkezdődtek. A hivatalos listával szem-
ben erőteljes akciót szerveztek a baloldali 
kisiparosok, akik tegyesült független baloldali 
eZkMvék* néven tömörültek a választásra. E 
%jft listán kivül még több kisebb frakció is 
•fcfveszi a küzdelmet 

'A szavazás reggel 8 órakor kezdődik az 

(Ipartestület székházában és egész napon át 

ft választással kapcsolatban a kővetkező 
UWfoményeket kaptuk: 

Wimmer és a kamara 
•aotoscpuea megállapítása szerint a közéleti fér-

fin értékét két tényező szabja meg: mit alkotott 
>• köz érdekében és mit várhat még tőle a kőn-
érdek. A közéleti mult értékei és a jövendőbeli 
jtoőbeH tevékenység Ígéretei: ezek azok a ténye-
zflk, amelyek a férfit valamely közéleti pozícióra 
predesztinálják. A mai napon lezajló kamarai vá-
lasztások feleletet adnak arra, hogy az iparostár-
satitalom választói értékelik-e Wimmer Fülöp multbeB 
tevékenységét és biznák-e jövőbeni munkásságában t 

Fé*»e kerülöm a személyi kultusz látszatát is. 
DB, amikor a választói nrnák mélyéből döntő fele-
lelet várank a felvetett kérdésre, önkéntelenül 
megelevenedik előttünk egy közszereplésben töltött 
éfct minden fáradságos eredménye, — az iparos 
és kereskedői existenciáknak hosszú sora, akiket 
Wimmer keze segített kenyérhez és segített egy-
vftot bajaikban is. Itt áll Szeged legnagyobb ipar-
vállalata, amely 800 munkásnak biztosit kenyeret, 
ák változatlan kapacitással a mai földindulás kö-
zepette, — s e vállalat évtizeden keresztül eggyé-
fonott Wtmmer szentélyével. Itt áll a kamara 
intézménye, amely az ő elnöklete alatt terebélye-
sedett ki, szerzett tekintélyt és jelentőséget Szeged 
iparos és kereskedőtársadalmának országos vo-
natkozásban is. S ha talán kifogásolhatnék az 
országos és városi politikában közszereplésének 
egyes fázisalt, ha bírálhatjuk tévedéseit, de sem 
eUenfél, Sem jóbarát nem vitathatja tőle el közsze-
replésének három alapvonását: jóhiszeműségét, ön-
zetlenségét és példátlan energiával párosult munka-
képességét. 

Nem volt e városban akció, amelyből teljes kész-
séggel részt ne követelt volna magának és nincs 
senki, akinek ügyét, ha hozzá fordult, fel ne 
karolta volna. A 77 éves »ifju«-nak minden élet-
nyüvánulása még ma is egy-egy ujabb ígéret, 
amely a közgazdasági élet területén beteljesülésre 
vár. Töretlen energiával készül tovább munkál-
kodni az ő igazi munkaterületén, az egyéniségé-
nek és tudásának leginkább megfelelő helyen, a 
kamarai intézményben, ha iparostársai őt ujból 
odaállítják. íme, igy egyesül a montesquieui el-
gondolás szerint Wimmer közéleti portréiában a 
mult eredménye és jövő ígérete. 

Minden nép kulturájára jellemző: miként bánik 
ax illető társadalom az aggokkal. A Fidzsi szige-
tek vadjai megölik az öregeket, az ókori görögök 
ellenben vénjeiket az areopagra emelték s a mo-
dern nemzetek bölcs aggjaikat a szenátusukba 
küldik. A szegedi társadalom sem lehet még oly 
gazdag ifjú tehetségekben, hogy pazarolva nél-
külözhetné Wimmer Fülöp gazdasági tudását, ener-
giáját és munkakészségét. 

Dr. Kertész Béla. 

Eini akarnak a kisiparosok 
Vasárnap választják másodízben a kamara ipa-

ros osztályának tagjait, mivel az első választást 
a kereskedelmi miniszter megsemmisítette. Ez a 

választás — még mielőtt lezajlana — alkalmat 
szolgáltat arra, hogy egyet és mást elmondjunk, 
a Független Ellenzéki Iparosok szemszögéből vizs-
gálva ezt a fontos kérdést Rá kell mutatnunk 
arra, hogy a régi rendszer hibái már-már vég-
paszlulásba kergették a kisiparosságot. A vezetők 
legtöbbjéből hiányzik az egyetemes problémák 
iránti érzés és Legtöbbször, nem az iparnak, ha. 
nem a mindenkori kormányoknak igyekeztek szol. 
gátatokat tenni. Ezaal a ténykedésükkel nagyot 
vétkeztek az iparosság elien, mert működésűket 
ugy tüntetik fel, mintha az iparosság összességének 
érzéseit, akaratát tolmácsolnák a kormány felé. 

Pedig az agyonnyomoritott iparosság' egészen 
mást akar, mint ezek az arak. Hiányzik belőlük 
a gerinc, a* elszántság, de főleg annak « felisme. 
rése, hogy kötelességük kíméletlen harc volna 
a jelenlegi Adópolitikával szemben, amely előbb, 
utóbb teljesen legázolja, maga afá gyűri az ipa. 
rosságot. A jelenleg uralmon lévő iparos-
vezérek nem emelték fél — legalább is komo-
lyan — taltakozó szavukat es ellen a vendszer 
ellen, csak nézték, hogy válnak fogyasztóképte-
lenné a tömegek. A mai vezetőség elöregedett 
Uj, friss, Harcos, bátor emberekre van szükség. 

A Független Ellenzéki Iparosok éfó tiltakozásként 
indulnak a vasárnapi választásra és táborukba 
hívnak minden kisembert Nem várbatqpk segítsé-
get sehonnan sem, csak saját magánk erejére 
támaszkodhatunk és igy kell kiharcolnunk min-
dent a magunk és családunk boldogsága érdeké-
ben. A mostani választáson keQ megmutatni, hogy 
torkig vaggtmk az urambólyámos-r^ndszerr^ 

Keek Lajos. 

A paprikaklkésziíők 
Marosán Emil nyilt levelet tetézett1 Körmendy 

Mátyáshoz, az ipartestület elnökéhes. amelyben a 
következőket mondja: 

Körmendy Mátyás az országgyűlési képviselő-
választások idején azt hirdette, hogy a kéanü-
iparosságnak parlamenti képviselethez kell jutni, 
mert csakis ilyen módon érhető el, hogy az ipa-
rosság sérelmeit orvosolják. Kérdem ezután: mi 
késztette Körmendyt arra, hogy most 16 gyáros-
nak 10 mandátumot akar juttatni és 350Ö kis. 
iparosnak csak — hatott A legutóbbi választás 
után az elnök ur kijelentette, hogy egy gyáripa-
rosnak 5000 pengőjébe került a választás, de majd 
megmutatja, hogy megsemmisítteti a választást, 
mert a paprikásokat teherautón szállíttatták az 
urnákhoz. Lehet, hogy néhány paprikakikészitő 
privilégiumot élvez és ezek bizonyára tfizön-vizen 
követik majd a kormányfőtanácsos nrat, de a 
kikésziíök tömegei az ellenzéki listára fognak sza-
vazni. 

Marosán Zmil. 

F u és leánykaruhák 
jZgm ízléses kivitelben, 
< 3 5 K a S l a i O n laeolcsóbban ist 

Dr. Kárménné Messlnger Erzsébetnél 
készülnek. Uri l ényok t anu l óu l fe lvé te tnek 

Megkezdtük hihetetlen 

olcsó C 3 - 5 3 C & eladásunkat. 

Kiz&rélag sajfel gyárim Anyaiak, príma anyag-
ból, elsőrendű kivitelben. us 
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Gyermekfénykép 
special ista, fo lómUterem. Képeink sz aprósá-
gok oleven ragyogó másai. Nézze meg kirakatomat 

H é r a a i K á r á s z u c c a 1 0 . ^ 

100% 
>A Hag-kávé valódi bab-
kávé, csak a koffeintar. 
talma \an Iecsökkentve*, 
ezt állapítja meg a Z-i 
egyetemi', laboratórium 
vizsgálati jelentése. Ha 
alkotó részeire bontjuk, 
ugy a Hag-kávé és a 
közönséges kávé között 
nincs különbség. A Hag-
kávé azonban egészen a 
hatásnélküli nyomokig 
kofíeinmentesitett Alig 
van élvezeti cikk, mely 
oly sokoldalú és alapos 
vizsgálatnak lett volna 
alávetve, tudósok, orvo-
sok, hivatalos élelmiszer 
kémikusok által, mint a 
Hag-kávé. Igy oly garan-
ciát tud önnek nyújta-
ni, amilyet egyetlen más 
kávé sem. A Hag-kávé 

Minden szeme minfiség, 
Minden csflppie élvezet, 
Kimén a szivet 
a e és idegeket 
E z a H A G - k á v é 

b i z t o s 
élvezet 

élvezete után soha sin* 
csen álma megzavarva, 
nem kap szívdobogást;! 
ideg- vagy veseirrítáció-
kat Ezen kávé ize és 
aromája felülmúlhatat-
lan és kiadósság tekin-
tetében sem hagy semmi; 
kívánnivalót hátra, első-
rangú kávéélvezetet nyujf 
a káros koffeinhatások | 
nélkül — ez a Hag kávé. 
Kiépített szervezet gon-j 
doskodik arról, hogy 
minden jobb élelmiszer, 
üz'etben kaphasson Hag 
kávét teljesen friss álla-; 
pótban. Szállodákban és 
vendéglőkben is felszol-
gálják kívánatra. Ingyen 
mintát küld Hag Kávé1 

Rt Budapest, IX- Ranofc 
der ucca 21. 

Kegyelmei kapott 
a halálraítélt Laki István 

Budapest, november 7. Hivatalosan közlik: A 
kormányzó a mai napon kelt elhatározásával a 
gyulai törvényszék, mint rögtönitélő bíróság által 
Laki Istvánra szabott halálbüntetést kegyelemből 
elengedte és megengedte, bogy az itáWül halálbün-
tetés helyett életfogytiglanig tartó fegyházbüntetés 
hajtassék végre. 

i 

4 polgármester betegsége 
(A Délmagyarország munkatársától.) A város 

egész közönsége meleg érdeklődéssel fordul So-
mogyi Szilveszter polgármester felé, aki már hetek 
óta nem jár fel a hivatalába, mert kezelőorvosai 
a legszigorúbb pihenést parancsolták rá. Mivel 
pedig a polgármester emberemlékezet óta nem volt 
beteg, a városban a legkülönbözőbb hirek kerin-
genek egészségi állapotáról. Az emberek megszok-
ták egészségesnek, agüisnek látni és most, hogy 
kissé megrendült egészségi állapota távoltartja hi-
vatalától, sokan azt hiszik, bogy. betegsége sulyo. 
sabb természetű. Pedig a valóságban, bár néhány 
héttel ezelőtt igen komolyan megbetegedett, álla. 
pota napról-napra örvendetesen javuL Mint meg-
irtuk, ezen a héten felesége kíséretben a város, 
házára is ellátogatott és az üdvözlésére meg-
jelent főtisztviselőktől tüzetesen érdeklődött a városj 
ügyei iránt 

A városházi látogatás óta minden nap hosszabtij 
sétát tesz a városban és sétáira felesége kisérti 
el. Pénteken több, mint két órát töltött Újszege.] 
den. Purjesz proresszor, aki be'eg:-é>e óta ál'andóanl 
kezeli, hosszabb pihenést javasolt A polgármes-
ter ezért kért legutóbb kétheti betegszabadságot a1 

kisgyüléstőt Szabadságának egyrészét Békéscsabán,; 
fiánál és unokájánál fogja eltölteni Ugy volt, 
hogy már pénteken elutazik, azonban vendégei 
érkeztek és igy utazását elhalasztotta vasárnapra. 
Az orvosi vélemény szerint a két hét alatt teljesen 
rendbe jön, mert már csak pihenésre van szük-
sége, hogy egészségi állapota teljesen helyreálljon. 
Abban az esetben, ha ezalatt az idő alatt még 
sem pihenné ki magát teljesen, szó van arról is, 
hogy ujabb szabadságot kér és ezt esetleg Olasz-
országban tölti eL Orvosai ugyan feleslegesnek 
tartják a levegőváltozást, de barátai tanácsára 
mégis elhatározta a polgármester, hogy abban az 
esetben, ha Békéscsabán nem pihenné ki magát 
tetjesen, elutazik a tengerpartra. 

Iskola uccai 
hörönsíös üzletemet 
megszüntettem 
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