
Szerda, 1938. február 23. 

Pálfy polgármester 
nagy beszéddel installálta 
a kamara ui elnökségét 

„Nemzeti érdek a felekezeli békétlenségtől és vallási türelmetlen-
ségtől meníes igazi keresztény nemzeti sze'lem gyakorlati érvénye-
sülése" — „Ha adjunk a magunk magyar u>ián és ne tévelyegjünk 

Idegen eszmék közöli" 

A polgármester határozott állásfoglaláss a kereskedelem szabadsága 
mellett 

(A Délmapyar ország munkatársától.) Ked-
den délelőtt installálták Ünnepélyes külsősé-
gek között a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara ui elnökségét a kamara nagytermében, 
Az installáló közgyűlést fél 11 órakor nyitot-
ta meg az ipari és kereskedelmi minigztcr kép-

viseletében dr, Pálfy József polgármester. Be-
jelentette, hogy a miniszter jóváhagyta a 
választást és i^v az .ii tisztikar átvenoíi a 
kamara vezetései. Ezután nagyobb beszédé-
ben a következőket mondotta a polgármes-
ter; 

A polgármester 
beszéde 

Dr. Pálfy József 

— Amikor az uj vezetőséget bizalommal és sze- f 
retettel üdvözlöm, elismeréssel kell megemlékez-
nem a kamara előző vezetőségéről, amely nehéz ' 
időkben önzetlenül, hivatása magaslatán állva tel. 
jesiiette kötelességét és féltő gonddal őrködött a 
kamara tekintélye és a kamarához tartozó érde-
ketlség javának minél jobb kiszolgálása lelett. 
Ugy a régi, mint az uj vezetőség ebbeli feladatát 
megkönnyítette és megkönnyíti a kamara orszá-
gos teknitélyü, kiváló főtitkárának és elismerten 
kitűnő tisztikarának szaktudása és példás ügy-
buzgósága. 

— A kamara épp ugy, mint a közigazgatás, — 
folytatta beszédét —, akkor áll hivatása magas-
latán, ha . az eléje kerülő ügyek intézésénél nem 
arra keres paragrafust vagy hivatali értelmezést, 
hogy az.élet követelményei szerint igazolt mozgá-
si szabadságot milyen törvényes rendelkezések al 
kalmazásával lehet korlátok közé szorítani, ha-
nem azt keresi, hogy 

a közérdek védelme és mások' érde-
keinek sérelme nélkül miként lehet a 
mai magyar közgazdasági élet rok- { 

kantjain minél inkább 6egitenl. 

_ fis ezen fejtegetésemnél nem hallgathatom 
el a kereskedelem szabadságának korláto/árát 
célzó tervezeteket gyakorlati megvalósulásával 
szemben támasztható aggályokat, ©melvek a ka-
mara állásfoglalásánál a legkörültekintőbb és 
legalaposabb mérlegelést igénvlik. Annak idején 
ezt ar egész mngvar közgazdasági életre kihitő 
nagvielentőségü kérdést nemesak a jelen politikai 
és világnézeti szempont faiból, hanem a jövő szo. 
elális. köz- és nemret-azdasáci, tőként pedig a 
na-i é'et követelményei szempontjaiból is mérle-
gelni kell és én ugy gondolom, mint érdektelen 
szemlélő, hogy 

« be'sdás és beldopnlás ot ' i t sokkal 
inkéhT* egvenceti p kere«kpd»1em sza-
badsága, mint annak megkötöttsége. 

— Nem vitatom. Tehetsépos. ho«v ar érdekelt-
ség eir*-e« p»errne«éí konstellációin eao-ortinlra 
falán rittanjtivi e'öuvt ielentene a kötéttséit vé-
delme, lehetséges, hogv a mai politikai és világ-
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r.ézeti alapokon felhozhatók érvek és magasabb 
etikai szempontok a kereskedelem többirányú 
korlátozása mellett és alkotmányos érzéssel, lőr-
vénytlsztclettel és megnyugvással kelt fogadnunk, 
b i ilyen Irányú törvényes intézkedések megtör-
ténnek, de ugy go idolom, hogy 

a kamara, mint a jelen és jövő keres-
kedelmi érdekeltségének szószólója, 

hem vállalhatja a történelmi felelős-
séget azért a harakiriért, amit a ke-
reskedelem legfőbb kincsének, a sza-, 
badságnak önként feladásával elkö-

vetne. 

— A kereskedelem színvonalának emelésére 
mindéi törvénynél hatékonyabb tényező maga a 
vásárló közönség és a Itonknrrencia, amely nem 
töri a megállást és maga diktálja a haladás tem-
póját. fis ha valamiként meg tudnának is győzni 
a kereskedelem korlátozásainak hivei álláspont-
juk helvességéről, semmiesetre sem tudnának 
meggyőzni a reformok időszerűségéről, vagyis ar-
ról, hogy éppen most kell a kereskedelem szer-
vezetén életveszélyes operációt végrehaftanl. 

— Abbai a biztos tudatban — mondotta ez-
után a polgármester —, hogy pártokon és feleke-
zeteken felül álló. közhivatali eskümmel erősített 
pártatlanságommal és egész közéleti multammal 
félremagyarázásoktól ment vagyok, határozott és 
bátor kézzel érintek olyan kérdést ls, amely a 
mai magyar társadalmi és közélet problémáinak 
homlokterében áll. Ez a kérdés a keresztény nem-
zeti iránv szükségszerű érvénvesülésének kér-
dése. Minden hazafias érzráfi magyar állampol-
gárnak megértéssel kell-fogadni és bc kell látni, 
hogy az ország nvvgalma és nagy nemzeti érde-
keink kívánják, hogy 

kfllöoösen a jnh|le«ml Szén! év és a» 
ei'char1«»+iVns rilrfoVppi-Tess'Zns Ide-
jén ur. és 4"»mWllTf»ltl( m'vSen 
me—v Hntko-áreik-n é« pestiéi*"* ke-
resztén-r- MaovarorSz-'gon „ k«-e«z-
tény Szellem hee-emeulé'ának kell ki-

fejezésre jntni 

és kell rvakorle'Uai* érvényesülni X keresztény 
szellem érvényesülráénele hatása alól t<"-mé«ze'r-
sen nem vonhatók ki az ipar'. k°-evkcdelmi és 
általában a magysr közgazdasági élet. 

A felekezeti békétlenségtől és vallási 
türelmetlenségtől mentes keresztény 
nemzeti szellem flonko-lati érvénvn-
siilése és az egész magyar közéleti 
tisztesség és g'zdasági élet Színvonal 
emelésének célkitűzése nemzeti érdek, 

Ét ha a magvar közhangulat ezt í z alapjában ne-
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mcs és hazafias gondolatot meg tudja tisztítani 
a helyenként ráfapadó és nem odatartozó érvé-
nyesülési törekvések salakjától és a mi viszo-
nyainkra nem mindenben alkalmazható, nekünk 
idegen eszmék törkölyén erjedő zavaros borból 
kiforrás ntán a magyar föld lehiggadt tiszta ter-
rockét foci a a magyar lelek serlegébe önteni, ak-
kor ezt a serleget csak az utasíthatja vissza, aki 
nem akarja elfogad ii a magyar közéleti és köz-
gazdasági élet tisztaságának és tisztességének 
magasabb cenzusát. 

A szegedi kamara sem zárhatja le ajtajait 
és ablakait az uj eszmék áramlatai elől — foly-
tatta. A most megejtett választások azt igazolják, 
hogy © szegedi kamara már megértette a korszel-
lem szavát és miként a múltban, ezúttal sem akny 
elzárkózni a közhangulat követelményeinek teljp-
sltésc elől és konstruktív munkával részt kiván 
venni a keresztény magyar nemzeti eszmék meg-
valósításába í. Amikor azonban í kamara belátja 
ezt, más oldalról viszont be kell látni azt, hogy 
a kamara kényszer érdekképviseleti Intézmény, 
amely 

nem politizál és a fennálló törvények 
rendelkezései értelmében érdekkörébe 
utalt tagjait megkülönböztetett elbánás 

alá nem veheti. 

—- A kamara vezetősegenek es a kamara tag1 

jaliak fózan bölcsesége keresse és találja meg a í 
nj szellem érvényesülésének embersétres és legki-
sebb sérelmet okozó útjait és világosítsa fel az 
érdekkörébe tartozókai, hogy az ügynek és önma-
guknak sokkol jobb szolgálatot tesznek tzok, akik 
nviltan szemébe népnek az eseményeknek, mint m 

azok, akik struccpolitikát folytatva nem akarnok 
tudomást venni az idők fárásáról. a korszellem 
megváltozásáról. Az első és legfoatosahb s napi 
politikától való tartózkodás. 

A kamarát heraetice el kel] zárni % 
napi politika bomlasztó anyagától, mert 
abban a pillanatban, amikor „ k«mnraf 
ügyintézéshez a politika hozzá férkő-
zik és az egész k»mara ingovattvri 

kerül, 

a reá támaszkodó érdekeltség elveszti lába alól 
a biztonság érzetét. Sokkal nehezebb időket 
elünk, semhogy megengedhetnék másunknak a hé. 
kttlenség duvusát és én meg vagyok győződve ar-
ról, hogy a kamara minden tagja átérezve a roaf 
idők roppant felelősségének sulyat, megértéssel 
támogatja a kamara vezetőséget a zavartalan 
munka állandósítására irányuló törekvéseiben. 

— A kamarai körzet iparos érdekeltségé ick 
nagy megnyugvására szolgálhat — mondotta ez-
után —, hogy R a i n e r Ferenc ur, az uj elnök 
népszerű és nagytekintélyű, az iparostársadalom-
ban ősidők óta aktiv vezető szerepet vivő család 
sarja és maga is sz iparosság helyzetét alaposan 
és gyakorlatilag ismerő kitűnő szakember. Alel-
nöktársa, P o n g r á c z Albert iir az ipari osztá'y 
éléi európai látókörű, nagy tanasztalatokkal ren-
delkező, magas kvalifikációja férfiú, akinek szak-
ismerete és kétségtelen jószándéka esak jót ter-
melhet ki az ipari érdekeltség javára. Ugyancsak: 
megnyugvással láthatja a kereskedelmi érdekelt-
ség a kereskedelmi osztály élén a maga válasz-
tottját, G r ó s z Marcell igazgató urat, s magyar 
közgazdasági élet e"vik tekintélvét, akt közismert 
agilitásával, jószándékával és népszerűségével az 
elnök ur konriliáns támogatásával osztálveleöki 
működésében bizonyára az adott visronvok kért 
elérhető leg'okb eredményeket fogja elérai 3z ér-
dekeltség javára. 

— Fogúink össze magyar testvéri eevűttérzés-
hen — feiezte bc beszédét —, hittel, bizalommal-. 
Dolgozzunk szorgalommal és kitartással, kiki 9 
ma»a mesterségében, egymás fogl->1kozásának köl-
csönös megbecsülésével, felesszük nemzeti eré-
nyeinket és értékeinket, fokozzuk a közéleti és 
közgazdasági tisztességet és haladjunk a mngnnk 
ismert magyar ufján és no tévelyegjünk idegein 
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