
Vasárnap harmadszor választanak 
kamarai tagokat a szegedi Iparosok 
(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 

ismeretes, a kereskedelmi és iparkamara ipari 
osztályában a tagválaszt ásókat vasárnap tart-
ják meg, immár harmadszor. A választást 
fokozott szervezkedés és agitáció előzte meg. 
Értesülésünk szerint mintegy 11 lista forog 
közkézen, ezek kózótt természetesen vannak 
egészen jelentéktelenek. A legnagyobb súlyra 
számottartó listák a hivatalos szavazólap és az 
egyesült ellenzék listája. Minden jel szerint 
a harc e két lista között fog eldőlni. Az el-
lenzéki lista ezalkalommal gyáriparosokat is 
szerepeltet hogy kiket, azt vasárnap reggelig 
titokban tartják. Értesülésünk szerint Wim-
mer Fülöp. Back Bernát, Lippnl Imre és Pick 
Jenő kerülnek rá az ellenzéki listára. 

Nagy tábora van informátorunk szerint az 
egyesült polgári ellenzék listájának. Érdeklő-
dést tudott még kelteni az iparoskórők listája 
és a kézmüiparosok listája, amelyen egyet-
len gyáriparost sem jelöltek. 

A választás vasárnap regjel 8 órakor 

kezdődik ^ 
és megszakítás nélkül tart két szivazatszedö 
bizottság előtt az ipartestület felső termeiben 
a zárásig. 

Kívánatos volna, ha a mostani választással 
nyugvópontra jutna ez a kérdés és megalakul-
jon a kamara. Az ellenzéki lista természetesen 
most is erős, viszont általános vélemény, hogy 
a kamarából a szegedi gyáriparnak értékes 
reprezentánsai nem maradhatnak kL 'Az ő 
tudásukat, intelligenciájukat és tapasztalatai-
kat nem nélkülözheti a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara. Fokozottan áll ez Wlmmer 
Fülöpre, aki 1918—1918-ig osztályelnőke volt 
a kamarának, 1918 óta, tehát majdnem 15 
éve elnöke és 1905 óta, tehát 27 éve beltagja. 
Wimmer Fülöp a legnagyobb sulyu szegedi 
reprezentánsa az egész magyar gyáriparnak. 
Somogyi Szilveszter nélkül nem tudjuk élkép-
zelni a városházát, viszont Wimmer Fülöp nél-
kül a kamarát 

Falta Béla ismert szegedi kereskedő 
öngyilkosságot követett el 

Felakasztotta magát, mire rátalállak meghall 
(A Délmagyarország munkatársától.) A gazda-

sági válságnak ujabb áldozata van. Szombaton 
délben Deák Ferenc-ucca Z szám alatt lévő laká-
sán felakasztotta magát Pal'a Béta Ismert szegedi 
kereskedő. Mire rátaláltak, halott volt 

Fa lu Bélí-ak kereskedelmi képviseletei voltak. 
Ivekkel ezelőtt mindenütt jol szituált kereskedő-
nek ismerték. A képviseletek lassankint mégszün-
tek, de még maradt annyi jövedelme Faltának, 
hogy megélhetését biztosíthatta. 3arátainak soha-
sem panaszkodott, csak néhány héttel ezelőtt mon-
dotta tréfás formában, hogy »őrá ugyan kivet-
hetnek akármennvl adói ugy som fizeti meg« 

Falta Béla a mult év októberétől kezdve több-
nyire Budapesten tartózkodott, de Deák Fereno-
uccal lakását nem oszlatta fel. Ot nappal ezelőtt 
ismét Szegedre érkezett, elintézte ügyeit, esténként 
pedig régi bajAtni kőzött jelent meg. Pénteken este 
Gotttl^b I.ajos mérnökkel, Tabár Péter és Molnár 
Ármin kereskedőkkel domlnózott, barátai nem vet-
ték észre rajta, hogy milyen tervekkel foglalkozik. 
Amikor vége volt a játéknak, egyik barátja meg-
kérdezte, hogy holnap klmegy-e a kávéházba. 

— Lehet, még nem tudom — felelte Falta Béla 

nak. Dehogy, nem szóltam én nekik egy szót 
sem, — ha már beletébolyodlam az üvölti z;sbe, 
átmentem a hideg szobába, olyant lehet a kör-
nyékemen találni bőséggel. Hanem már a kultur-
pilot* fűtője is megsokalta a mulatságot s a na-
pokban megkérte a falkát, hogy vagy hurcolkod-
jon innét, vagy szeliditse a tempót, de ennyi 
istrntelcnség még se való erre a helyre. 

— Kuss, még szépen vagy! — támadtak neki 
az embernek olyan vonyitással. hogy annak sietve 
magára kellett zárni a rácsot, Az éktelen süvöltö-
zésre ki kell.tt nézi'em az ablakon s telefonálnom 
a rendőrségre: 

— Segítséget kérek! 
Az inspekciós foga'mazó ur szíves volt egy 

rendőrt ide dirigálni, attói szétriadtak, mint a 
meghajlott verebek. 

Ez tegnap volt. Ma, pénteken — ez nekem olyan 
szigorú bójtős napom minden héten, hogy étlen-
szomjan bentülök a dolgozóasztalomnál reggel-
től estig, — reggel kilenckor már itt h a z á r d o -
z o t t a krajcárjaival az egész banda. Elővédek-
kel és segédcsapatokkal. Délután ötig. Ebédre n 
fenével etették egymást, azt hallottam, de más 
különben nem észleltem ebédszünetet az ő ré-
szükről sem. 

Főkapitány ur. ezért Instanciázok önnél. Mera 
panasszal a rendőrség ellen, meri hi-zen a rend-
őrség nem tudhatja, mi van ebben a szurdikban. 
Hannn panasszal a kultúrpalota érdekében, amely-
nek környékét mégis meg kellene tisztítani leg-
alább ettől a szeméitől Ha időnként egy-egy rend-
őr rajtaütne a társaságon, tnlán elszokni "innen. 
Végre is ezeknek itt nincs hivatalos s t a n d - j u k , 
mint a k ö p k ö d ő k -nek. akik valamikor a bér-
ház előtt emelték a fényt, mig rá nem jöt'ek arra. 

ÍiO.!y a kó művelődés t e r é n sokkal stílusosabban 
tatnak. 

—, de azért mindenestre elbúcsúzom. No, Isten 
veiel — és ezzel kezet nyújtott barátjának. 

Pénteken este Falta hazament lakására. Lakás-
adójának feltűnt hogy szombaton még délben 
sem hagyta el szobáját. Gyanúsnak találta a dol-
got benyitott a szobába, ahol megdöbbenéssel 
látta, hogy Falta Béla az ablakfélfára felakasz-
totta magát. 

Dr. Deák Ferenc rendőrfogalmaző vezetésével 
rendőri bizottság szállt kl a helyszínre. Az öngyil-
kosságot kétségtelenül megállapították, a holttestet 
beszállították a bonctani Intézetbe. Falta Béla bú-
csúlevelet nem hagyott hátra, da kétségtelen, 
hogy a kereskedő — aki testvéröccse volt dr. 
Falta Marcell orvosnak — anyagi összeomlása 
miatt követte e< végzetes tettét. 

Széchenyi Mozi 
Hétfő, kedd, szerda 

február hó 8„ 9, 10-én 

Páris angyala 
(Kanon, az ucca lánya) 
Regényes filmjáték III. Napoleon 
kicsapongó párisi korszakából. 

Idó: 1868. 
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Rosenthali, Schlaggenwaldi sár-
vizek 25 százalék engedménnyel. 
Valódi Herendi, Meisseni, Rosen-
thali dísztárgyak, firágvázák, vl 
cserepek, porosz kristályok 30 
százalék engedménnyel. FOggó é« 
asztali lámpák, szentképek fél-
áron, aionkivOl használat! cikkek 
mélyen leszállított áron. 

SCHILLINGEK HÚR 
S I C O C D , K L A D U l T C B 8 . S Z . 

Ax idő 
SZBGBD: A szegedi egyetem földrajzi tntézeténeM 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szonU 
baton Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
-4.J fok Celsius, legalacsonyabb —9J fok CeU 
slas. A barométer adata nullfokra és tengerszinro 
redukálva reggel 777.3 ntm* este 779.0 mm. A' 
levegő relatív páratartalma reggel 70 százaléké 
délben 48 százalék. A szél Iránaa északkeletíj 
erőssége 3—7 volt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti es faj 
10 órakor. A* országban mindenütt —J fok alatti 
maradt a hőmérséklet. Várható Időjárás: DerülÜ 
száraz; igen fudeg idő. 
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Mlnlalanyák 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az Alföld^ 

kutató Bizottság — mint ismeretes — az őss 
nagyarányú tanyamentő mozgalmat indított. Mos 
egy nemes szándékú adakozó, aki magát me 
nevezni nem akarja, 1500 pengőt ajánlott fel mint 
tanyák szervezésére. Az összeget az Alföldkutat 
Bizottság három részletben használja fel a követ^ 
kező háromi esztendőben, ugy, hogy évente ÍO, 
mintatanyát állítanak fel. Az adomány lehető vé 
teszi, hogy a bizottság egyes gazdáknál kézzeUj 
foghatóan bemutassa azt á programját, amelyei 
a homoki tanyai gazdaságot* modernizálására kW 
dolgozott 

A motorkerékpár és az 
autóbusz karambolja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 
délben a »Tisza«-kávéház előtt a városi autóbusz,, 
üzem egyik ujszegedl kocsija és egy motorxe-ék-
pár összeütközött A karambol szerencsére 
követelt áldozatot 

Pontosan 12 órakor Indult el az ujszegedl autót 
busz és amikor a >Tlsza« előtt befordult, a posta 
felöl teljes sebességgel motorkerékpár közeledett 
A motort \ ldacs Aladár reálgimnáziumi tanár vezette, 
az oldalkocsiban Papp József tanárjelölt foglott he-
lyet Németh Miklós, az autóbusz sc 'főrje teljes 
erővei fékezeit az összeütközést azonban nem' 
lehetett elkerülni. A motorkerékpár belerohant az 
autóbusz első kerekei közé és annak hűtőjét és 
benzintartályát összetörte. A motorkerékpár is tel-
jesen hasznavehetlenné vált 

Az összeütközés következtében Vidacs Aladár 
és Papp József kiestek a motorkerékpárból. de 
komolyabb bajuk nem tírtént. A rendőr ég tn-g-
inú.totta a nyomozást annak a megállapításira, 
hogy az összeütközésért kit terhel a felelőssé? 


