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INSTALLÁCIÓ, 
(Saját tud ősit ónktól.) Hosszú inter-

regnum után újra megjelen Szeged sza-

bad királyi városának portáján a kormány-

hatóság képviselője. Formailag a -revízió 

alatt álló városi törvénynek a tisztújítás 

módozatait megállapító paragrafusai tet-

ték szükségessé a főispáni (állás betöltését. 

A városi törvény nélkül talán nem gondolt 

volna még rá a belügyminiszter, hogy fő-

ispánt küldjön olyan városba, amelynek 

közigazgatási és politikai élete Lázár 
György dr. polgármester 'hivatali lellkiis-

meretességénék tükörképe volt az inter-

regnum alatt. 

Minthogy tehát törvényes rend kí-

vánta a főispán kineveztetését, teljességgel 

céltalan rejtett inszinuációkat tulajdoníta-

ni ennek a kormányhatósági intézkedés-

nek. De a város legszemélyesebb érdeké-

ből is ikivánatos volt a bekövetkezett meg-

oldás épen a Lázár György dr. tartós be-

tegsége miatt, mert az utóbbi hónapok 

alatt nem egyszer bizonyult be az a régi 

megállapítás, hogy a városi hatóság mai 

összeállításában a Lázár György erős ke-

ze és fáradtságot nem ismerő agilitása nél-

kül feladatait kellően megoldani nem ké-

pes. Csak a fogadalmi templom, a nagy 

beruházási kölcsön és a közkórház körül 

lezajlott harcokra utalunk hamarjában, 

mint amelyek a legutóbbi 'napokban értek 

véget kisebb-nagyobb kudarccal. Vala-

mennyiben tehetetlen kapkodás nyilvánult 

meg s végül minden nagy érdeknek sikerült 

olyan zsákutcába jutnia, ahonnan va jd i 

nehéz lesz azt hónapok megfeszített mun-

kájával kiemelni. 

A közvélemény 'előtt ezek az állapo-

tok nem maradhattak sokáig megítélés 

nélkül. Maga a társadálom foglalkozott a 

szanálás kérdésével és a második polgár-

mesteri szék fölállításával kívánt volna el-

fogadható megoldáshoz jutni. Ennek az öt-

letnek a kivitele azonban törvényes aka-

dályokba ütközött. Nem maradt tehát más 

hátra, mint betölteni a főispáni állást s 

olyan embert nyerni meg errfe a diszes 

pozicióra, akinek személye megfelelő ga-

ranciát nyújt afelől, hogy egyrészt a köz-

igazgatás gyeplőit erős kézzel fogja tud-

ni féken tartani, másrészt személyes után-

járással képes lesz a város nagy érdekeit 

a minisztériumok előtt képviselni. 

Cicatricis Lajos dr. ennek a jelentős 

hivatásnak minden bizonnyal kitűnően fog 

megfelelni. Akik ismerik az ő egyéniségét, 

azok tudják róla, hogy lelkesen és lelkiis-

meretesen el szokott járni minden dolgá-

ban. Egy-egy jelentős ügyben ötször-hat-

szor végigjárja a minisztériumokat mind-

addig, mig csak megnyugtató eredményt 

el nem ér. 

Hétfőn tehát nagy ünnepiességgel, a 

város és vármegye közönségének (legna-

gyobb érdeklődése mellett iktatják be di-

szes stallumába az uj főispánt. Ez alka-

lommal először találkozik össze egy sze-

mélyben Szeged városnak és a vármegyé-

nek főispánja. Ha jól meggondoljuk, olyan 

helyzet ez, mely az erőviszonyoknak min-

den tekintetben megfelel s a város vezető 

ambícióit is kielégítheti. Szeged megye-

székhely nélkül is közelebbi vonatkozásba 

kerül a megyével, mely az összekötő sze-

mélyi kapocs révén megszűnt a városnak 

állandó riválisa lenni. Békén fog vele pár-

huzamosan működni közös célok érdeké-

ben, megtartván eddigi jogkörét s elis-

mervén a nagyvárosnak szellemi vezetésre 

való hivatottságát. 

Az installációs ünnepség véglegesen 

megállapított programja a következő: 

1. Április 6-án délelőtt 8 óra 30 perckor 

(különvonaton) a főispán megérkezése a Sze-

ged-Rókus pályaudvaron; fogadás, bevonu-

lás, elszállásolás. 

2. 'Délelőtt fél 10-kor gyülekezés — le-

hetőleg diszmagyarban — a városháza előtt, 

kedvezőtlen idő esetén a közgyűlési terem-

ben. 

3. Háromnegyed 10 órakor indulás a ró-

kusi római katholikus templomba. 

4. 10 órakor ünnepi istentisztelet. 

5. 11 órakor a törvényhatósági bizott-

ság beiktató közgyűlése. Az elnöklő helyet-

tes-polgármester a közgyűlést megnyitja, be-

mutatja a főispán kinevezéséről szóló 'leira-

tot és küldöttséget küld ki a főispán meghí-

vására. A főjegyző felolvassa az esküt, a 

melynek letétele után a főispán átveszi az 

elnöklést és megtartja székfoglalóját. 

Jászai Géza, Dobay Gyula dr. és Papp 
Róbert dr. beszédet mondanak. Egyéb be-

szédeket a jelentkezők sorrendjében tarthat-

nak a törvényhatósági bizottság tagjai. 

A közgyűlési teremben csak a törvény-

hatósági bizottság és a küldöttségeknek jel-

vénnyel ellátott tagjai, valamint az újság-

írók jelenhetnek meg. A karzatra számozott 

jegyekkel lehet csak 'belépni. 

6. A közgyűlés után a helyettes-polgár-

mester a város tisztikarát bemutatja a fő-

ispánnak. 

A tisztelgések sorrendje a következő: 

1. Jászai Géza címzetes püspök a katho-

likus papsággal. 

2. Daempf Henrik cs. és kir. altábornagy 

a helyőrségi tisztikarral. 

3. Felekezeti egyházak népességi sor-

rendben (izarelita, evangélikus, református, 

ágostai evangélikus és görög-keleti). 

4. Vendégküldöttségek képviselői együt-

tesen. 

5. Igazságügyi hivatalok és hatóságok 

(bíróságok, ügyészek, börtönigazgatóság, 

ügyvédi és közjegyzői kamara, tőzsdabiró-

ság). 

6. Kereskedelemügyi hivatalok és ható-

ságok (üzletvezetőség, leszámoló-, posta- és 

államépitészeti hivatal, kereskedelmi és ipar-

kamara). 

7. Belügyi, közigazgatási hivatalok és 

hatóságok (bábaképző, állami gyermekmen-

hely, közkórház). 

8. Pénzügyi közigazgatási hivatalok és 

hatóságok (pénzügyigazgatóság, kataszter, 

dohánygyár). 

9. Közoktatásügyi hivatailok és hatósá-

gok (felsőipariskola, főigazgató vezetésével 

a középiskolák, tanfelügyelő vezetésével az 

alsóbb iskolák és szakiskolák együttesen). 

10. Földmivelésügyi hivatalok (folyam-

mérnöki hivatal, állami kotrás) vezetőség, 

gazdasági felügyelő). 

11. Egyesületek és testületek (sajtó, gaz-

dasági egyesületek, kuhuregyesületek, jóté-

konysági egyesületek, kereskedelmi és ipari 

testületek és egyesületek, társadalmi egye-

sületek). 

12. Délután 2 órakor diszlakoma a Kass-

vigadóban. 

Szentes város és Csongrád vármegye 
törvényhatósága részéről szombat estig a kö-

Vendéglőben 
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