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Az elnöki székfoglaló 
A tapssal fogadott beszéd után az ui elnök-

ség elfoglalta helyét az elnöki emelvényen. 
Rainer Ferenc, a kama-
ra ui elnöke mondott 
köszönetet a polgármes-
ter üdvözlő szavaiért és 

bizalomért, amely őt 
az elnöki tisztségbe 
emelte. 

— Ezért a bizalomért 
— mondotta többek kö-
zött — cenk egy Ígére-
tet adhatok cserébe; el-
nöki működésemben min-

RHlnor Ferenc denkor arra fogok 
törekedni, hogv becsületes munkával, legjobb 
tudásom szerint, mellóktekintetek nélkül 
igyekezők eleget tenni a vállalt feladatnak és 
önzetlenül szolgáljam, a közgazdaságon ke-
resztül a magyar nemzet egyetemes érdekeit. 
A legfontosabbnak azt tartom a kamara 
szempontjából, hogv elnökségem alatt a ka-
marai kerület minden iparosa és kereskedője 
érezze cs tudja, hogy a kamara érette van. 
Hiszem és bizom benne, hogy tiszta szándék-
kal sikerül megteremteni azt az összhangot, 
amelyre nemcsak ennek a kamarának, hanem 
tágabb vonatkozásban az egész országnak 
szüksége van. 

Bejelentette ezután B,alner Ferenc, hogy a 
kamara főtitkárával együtt sorra fogják lá-
togatni a kamara kerületébe tartozó vidéki 
csoportokat, hogy megismerhessék a helvi 
problémákat. 

Hangsúlyozta ezután, hogv a választási 
küzdelmet tiszta elvi alapon vivta meg. A kö-
szönet és az elismerés szavát intézi a, kamara 
előző elnökségének tagjaihoz, akik éveken ke-
resztül erejű és tehetségük legjavát állították 
az iparosság és a kereskedőtársadalom szol-
gálatába. Bizik benne, hogv a sulvos eszten-
dők után bekövetkezik most már rövidesen az 
általános javulás. 

Szegerii Filharmonikus 
Egyesület 

i. bérlet Tisza 8 óra Március 1. 

Vezényel: * 

FRICSAY FERENC 
Közreműködnek r BARATHY GYÖRGY 
(gordonka), HEDDY DÜRRER (zongora) 

5. bérlet Márc. 14. Tisza 8 óra 

Vezényel: 

KOMOR VILMOS 
6. bérlet Április 8. Városi Szinház 8óra 

Vezényel: 

D O B R O W E N 
7. bérlet. Má jus 2. Városi Szinház 8 óra 

Vezényel: 

FRICSAY FERENC 

Közreműködnek 

Vlrovay Róbert, 
Kertész Lajos, 
Városi Énekkar 

Egyesület 
Műsoron Dolinányi—Schubert Monient 
musieal. Kodálv Psalmus Hungaricus, Men-
delssohn hegedűverseny. 

Általános tetszéssel fogadta a kamara sz 
ui elnök székfoglalóját, amely után 

Grosz Marcel, 

a kamara kereskedelmi 
osztályának elnöke mon-
dott beszédet. Hivatko-
zott arra, hogy a ka-
mara régi vezetőségéből 
egyedül maradt meg a 
kam,ara elnöki pódiumán, 
igy ebben a minőségé-
ben üdvözli az elnökség 
uj tagjait. Bizik abban, 
hogy az uj elnök, aki a 
váltógazdaság elve sze-
rint most az iparostár-
sadalomból került a ka-

mara élére, nem fog változást jelenteni a ka-
mara eddigi irányzatán, az uj elnök a szivét 
megfogja osztani a kereskedői és az iparosér-
dekek között. 

— Ma már mindenki lát ja — folytatta 
Grosz Marccl —, hogv uj világ van körülöt-
tünk kialakulóban. A munkanélküliség ellen 
és a kisexisztenciák érdekében mélyebb szociá-
lis tartalommal ellátott felfogások döngetik 
a kaput. Ezek elől a felfogások elől ne-
künk. munkaadó érdekeltségnek sem lehet el-
zárkóznunk. Természetes, nogy ez az átala-
kulás szintén nem megy simán, minden oldal-
ról különböző hangzavarok kisérik. Tiszta 

Grosz Marcel. 

fülekre, jó idegekre és különösen szilárd jel-
lemre van szüksége annak, aki e zavarok é« 
zavaros hangok között az igazságot kihámoz-
ni és a maga becsületes egyéni meggyőződését 
megőrizni kívánja. Meg kell győznünk az il-
letékes hatóságokat, hogy 

a gazdasági élet mai megkötöttsé-
gét az állam vitális gazdasági és 
pénzügyi érdekei által feltétlenül 
megkívánt keretek közé kell 
visszaszoritani és a túlzottan támo-
gatott szövetkezetek oly sokirányú 
előnyeivel szemben a dolgozó, adózó 
és küzködö kereskedők életlehetősé-

geit kell megkönnyíteni. 
— Minél több független és vagyonos exis-

tencia kialakulását segítsük elő a gazdaság? 
éloten. keresztül a magyar nemzet számára. 

Grosz Marcel nagyhatású beszéde után 

PongrAcz Albert 

az fparí osztály elnöke szólalt fel. Hangsú-
lyozta, hogy neveltetése az objektív realitás 
síkjában mozgott és igv az ipari oeztálv fel-
adatait is az objektivitás jegyében fogja el-
intézni. 

A polgármester ezután bejelentette, hogy 
az installáló közgyűlés végetért, a kamara 
rendes közgyűlését már az ui elnökség vezeti 
le. A közgyűlésről lapunk más helyén közlünk 
tudósítást. 

A kunágotai 
uradalmi ispán bosszúból 

lelőtt egy földmivest, 
meri szerlnle hamis ianuvallomási leli ellene 

egy kormónyzósérlési perben 

Az ispán Romániába akart átszökni, de elfogták 

Jegyek :iz ösz-
szes hangversenyekre Déimagynrországnál. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ke-
gyetlen gyilkossági kísérletet követett el teg-
nap este Glavasits József kunágotai uradal-
mi ispán. Glavasits, akinek hét apró gyerme-
ke van, nemrégen a szegedi törvényszék előtt 
állott, mert a vád szerint a kormányzót be-
szélgetés közben súlyosan megsértette. Az 
ispán a tárgyaláson tagadta bűnösségét és azt 
állította, hogv nem követte el a kormányzó-
sértést, azonban a tanuk ellene vallottak. Az, 
ispán a tárgyaláson tagadta bűnösségét és 
azt állította, hogv a tanuk nem mondanak 
igazat és különösen Balogh János kunágotai 
lakost gyanúsította azzal, hogy hamis rállo-
mási tesz az ügyében. A biróság a tanuk val-
lomása alapján megállapította Glavasits bű-
nösségét ós kéthónapi fogházra Ítélte. 

Az ispán fellebbezést jelentett ber de ettől 
eltekintve bosszút forralt Balogh ellen és 
amint most kiderült, napokon keresztül lesel-
kedett reá. Ez az alkalom este érkezett el, 
amikor Balogh gvanutlanul hazafelé tartott, 
Glavasits vadászfegyverrel a kezében az ut-
kanyarulatnál várt rá. hogy végezzen vele. 
Amint Balogh megjelent az utkanyarulatban, 
Glavasits előugrott és közvetlen közelből rá-
lőtt. A lövés talált és Balogh eszméletlenül, 
véres fővel rogyott össze. Glavasits ekkor a 
puskáját egy fához támasztotta és esővére egv 
cédulát függesztett, a következő felírással: 

„Igy jár az. aki hamisan esküszik . . .•" 
Az ispán ezután megszökött, amikor nem-

sokkal később Baloghra rátaláltak. Glavasits-
nak már nyoma sem volt. A csendőrök azon-
ban csakhamar megtalálták a nvomát, utána-
eredtek és rövidesen el fonták a román halár 
közelében, amint éppen Romániába akart át-
szökni. A csendőröknek azonnal megadta ma-
gát és azt állította, hogy nem akart megszök-
ni. a szegedi ügyészségre készült, hogv ön-
ként feladja rnagqt. Letartóztatták és beszál-
lították a szegedi ügyészségre, ahol beismerő 
vallomást tett. 

Bevallotta, hogv előre megfontolt szándék-
kai készült Baloah meggyilkolására, már he-
tekkel ezelőtt, közvetlenül clitéltetéso utáa 
elhatározta, hogy végezni fog vele, mert ha* 
mis vallomást tett ellene. A bosszú-vallottal 
— annyira hatalmába kerítette, hogv nem tu-
dott szabadulni a gondolattól és minden ere-
jét arra fordította, hogv minél előbb végez* 
hessen Baloghgal. 

Balogh Jánost a gyulai kórházba szállítót* 
ták, állapota sulvos. életveszélvas. Azonnali 
műtétet hajtottak rajta végre, harminc söré-
tet vettek ki testéből. Állapota válsáeos. A3 
szegedi ügyészségen Glavasitsot gyilkosság 
bűntettének kísérlete cimén letartóztatták. 

SZEGEDI FARSANG 
— O O O — 

>ííllos Aurél ma esti fellépése az Egyetemei 
es Főiskolát Végzett Nők Egyesülelének far-
sangi táncestélyén. M i 11 o s Aurél, az európai 
hirü táncművész szerdán este közreműködik 
az Egyetemet es Főiskolát Végzett Nők Egye-
sülete szegedi csoportjának a Hungária-szálla 
nagytermében rendezendő műsoros farsangi 
táncestélyén. A táncművész három érdekes 
táncot fog zenekari és zongorakiséret mellett 
hemutatnj, majd szegedi urilányok magyar 
tánccal nyitják meg a bálát. A műsor ponto-
san kilenc órakor kezdődik, jegyek a meghívóid 
felmutatása mellett a helyszínen válthatók. A' 
bevétel tiszta jövedelmét jótékony célra fordít-
ják. 

JJSR I C F F Í 

A Meteorológiai Intézet jelenti 
este 10 órakor. I d ö j ó s 1 a t s 
Élénkebb északnyugati szél, fel-
hősebb idő, néhány helyen futói 
eső, a hegyeken kevés hó, a hő-, 
mérséklet alig változik. 


