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1914. április 7. DÉLMAGYARORSZÁG 

Verőfényes szép tavaszi nap köszöntött 

a városra a főispán-várás reggelén. Egész 

Szeged ünnepi d is z-be öltözött. A házakon 

nemzetiszínű zászlók lengettek, a városháza 

tornyára felhúzták a város színeit viselő 

négyszinü lobogót; a posztoló rendőrök dísz-

ruhában állottak. Kora reggel megindult már 

a 'forgalom a rókusi állomás irányában. A 

korzótól kezdve az egész Kossuth Lajos-

sugáruton át sorfalat állottak az emberek. 

A sugáruti házak erkélyei szőnyegekkel, vi-

rágokkal, zászlókkal voltak feldiszitve és az 

ablakok teli voltak emberekkel. 

A BEVONULÁS. 

A felvonulás nyolc óra után vette kezde-
tét. Tizenöt kocsin érkeztek meg az állomásra 
a városi hatóság tagjai Bokor Páll polgármes-
ter-helyettes vezetésével. Megjelent Somo-
gyi Szilveszter dr. főkapitány, Taschler 
Endre főjegyző, Koczor János, Balogh Ká-
roly, Tóth Mihály, Gaál Endre tanácsnokok; 
Szalay József dr. helyettes főkapitány, Thu-
róczy Mihály dr. tiszti főügyész, Pálfy Jó-
zsef dr. árvaszéki elnök, Sz. Szigethy Vilmos 
levéltáros, Scultéty Sándor főszámvevő, Ka-
szó Elek főpénztáros, Rack Lipót dr., Feren-

i Gratt czy Béla, Bárdoss Béla jegyzők. A törvény-
:tes elő-í hatósági bizottság részéről és egyéb hatósá-

gok részéről jelen voltak: Bontó József és 
Kárpáthy Károly dr. főgimnáziumi igazga-
tók, Tőrös Sándor pénziügyigazgató-helyet-
tes, Horváth István kataszteri felügyelő, Já-
szai Qéza c. püspök, Weiner Miksa, Rosen-
feld Nándor, Turcsányi Imre dr., Lichteneg-
ger Gyula, Hutkay László dohánygyári igaz-
gató, Szarvady Lajos kereskedelmi és ipar-
kamarai elnök, Tóth József kereskedelmi is-
kolai igazgató, Mikosevits Kanut dr. királyi 
közjegyző, Lövész Antal, Pálfy Antal, Fluck 
Dezső és még számosan a szegedi munka-
pártból és a város uri társadalmából. 

Tegnap este már megjöttek az installá-
cióra .Szentesről Fekete Márton udvari taná-
csos, országgyűlési képviselő, Nagy Sándor 
alispán, Vecsery Miklós és neje. Csúcs János 
dr. és több hölgy, akiket Szalay József dr 
helyettes főkapitány látott vendégül. Ma 
reggel megérkezett a vásárhelyi vonattal 
Cicatricis Lajosné, a főispán felesége, Ilona 
és Vilma nevű leányaival. Az úrhölgyeket 
csokorral fogadták. 

A rókusi állomáson a rend fentartásáról 
Gróf Dezső és Lengyel István rendőrtisatvi-
selők gondoskodtak tizennégy rendőr segít-
ségével. Az állomás előtt Papp Menyhért dr. 
központi lovasrendőrbiztos hat díszruhás lo-
vasrendőrrel intézkedett a forgalom lebonyo-
lításáról. Negyed kilenckor már számos autó, 
magán- és bérfogat állott az állomás előtt, a 
Perron pedig megtelt közönséggel. A máv. 
részéről a különvonatot Supica Ottó állomás-
főnök és Funák Károly mühelyíőnök várta. 

A vonat érkezése előtt az installációról 
beszéltek természetesen. Szalay József dr. a 
rendezője az ünnepélyes beiktatásnak, ő bo-
csátotta ki a közgyűlési terembe szóló je-
gyeket. Nevetve mesélte el, hogy hatszáz em-
bernek van hely a közgyűlési teremben és 
már ezernégyszázan kértek jegyet. Közben 
jelentkezett jegyért Hutkay László a do-
hánygyár igazgatója, hét jegyet kért, de 
csak nagynehezen bírt egyet kapni. Gyárfás 
Qéza dorosmai szolgabíró, aki szintén ne-
gyedmagával jött be az installációra, alig 
kaphatott jegyet. Szomorú sorsra jutottak a 
küldöttségek: köztük a Csongrád 60 tagu 
küldöttsége; melyről ugy látszik teljesen 
megfeledkeztek és a küldöttség tagjai nem 
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bírtak bejutni az installációra, noha ezért jöt-
tek be Szegedre; a vásárhelyi küldöttség is 
ugyanígy járt. 

A VENDÉGEK. 

d ígcéí 
szág 

Nyolc óra negyven perckor robogott be 
a különvonat, amely zsúfolásig tömve volt 
utasokkal, akik a főispán kíséretét képezték. 

Csongrád megyéből eljöttek: Fekete 
Márton országgyűlési képviselő, iNagy Sán-
dor dr., alispán, Csúcs János dr. I. főjegyző, 
Csergő Károly dr. II. főjegyző, Dósa István 
dtr. min dszemttl főszotgabiró, Údböjbe (Ládáié 
dr. .csongrádi főszolgabíró, Grüner -Géza, 
W-olf Miksa, Vári Gyula bizottsági tagok. 
Szentesről: Mátéffy Ferenc dr. polgármes-
ter, Bugyi Antal főjegyző, iMátéffy László, 
Nagy György Bálint, iBud-ay János városi 
képviselők. Csongrádról: 'Sólya Gyula fő-
jegyző és Hegyi Antal! főbíró. Mindszentről: 
Rázó Balázs bíró, Koncz Lajos jegyző és 
Winnér Károly. Szegvárról: Farka® János 
bíró ós Orosz Jáncs jegyző. Tápéról: B-ong-
h-ay Sándor jegyző, Bogos Béla plébános, 
Horgos Hegedűs János jegyző és Fehér Ist-
ván. Dorozsmárál: Benke Gedeon birtokos. 
Algyőről: Kovács (Gyula jegyző. V-aliameny-
uyi községből 40—50—60 tagu küldöttség ér-
kezett. 

Hódmezővásárhelyről a következők jöt 
tek: Juhász Mihály polgármester, Csáky La-
jos dr. főügyész, Szathmáry Tihamér főkapi 
tány, Faragó Sándor, Fejérváry Bertalan, 
Vetró L. Endre tanácsosok. Reich Ede fő 
mérnök, Horváth László főszámvevő, Lázár 
Dezső,' Bauer Gyula, Genersieh Antal dr., 
kórházi igazgató, Hahn Dávid .dr. főorvos, 
Zehery Lajos vezetőjáráshiró, Fáry Antal, 
Wiha Béla és Borhás Sándor 'vezérigazga-
tók, Singer Sándor, Véni Artúr dr., iGener-
?iich Rudolf dr., Szeles János földmives isk. 
igazgató, Dc-sics Elemér, Reiiter Oszkár dr., 
Fejérváry József lapszerkesztő, Sándor Jenő 
dr., Dániel Jenő dr., iN. Kardos János, Róth 
Antal, Borza Károly gyáros, Rácz Ferenc, 
Kenéz Lajos és Teván S. az iparosság kép-
viselői, Bernátzky Ferenc apát és még so-
kan. 

Torontál-megyéből: Rónay Jenő ország-
gyűlési képviselő, Hadfy Károly és Mihálo-
vics István főszolgaihirák, Petrovies Emil 
plébános. 

Cicdtricis Lajos dr. főispán' az- utolsó termes 
kocsiból szállott -ki általános éljenzéstöl fo-
gadva. Bokor Pál helyettes-polgármester a 
következő üdvözlő beszéd kíséretében fogad-
ta a főispánt: 

Mélyen tisztelt Méltóságod! Annikor 
mint Szeged város főispánja e város falai 
közé lép, engedje meg, hogy a határvonal-
nál megállítsam és meleg szeretettel üdvö-
zöljem az összlakosság és a hatóság nevé 
ben. Azon óhajtásomnak adok kifejezést, 
hogy mindenkor a béke, egyetértés, a Sze-
retet legyen az összekötő kapocs közöt-
tünk. Szívesen üdvözlöm a lestvér törvény-
hatóságok küldötteit is és kivánom, hogy 
mindannyian jól érezzék közöttünk magu-
kat. Az isten hozta, az isten éltesse! 

A polgármester-helyettes szavait harso-
gó éljenzés követte, azután Cicatricis Lajos 
főispán válaszolt meleg hangon az üdvözlő 
beszédre: 

Nagyságos Polgármdster Ur, mélyen 
tisztelt barátom! Szivem melegéből, a leg-
hálúsabban köszönöm ez üdvözlő beszédet, 
mert abban viszonzását látom, a szivem 
legmélyében a város közönsége irárií táp-
lált rokonérzelmeknek és egyúttal azokból 
reményteljes biztatást vonhatok le a jövő 

főispáni működésemre vonatkozólag. Tol-
mácsolom egyben a kiküldöttek szíves üd-
vözletét is, akik velem együtt kívánják en-
nek a városnak föllendülését, kulturális, 
gazdasági fejlődését, és általános jólétét. 
Az isteni gondviselés őrködjön a város 
egész lakossága közölt. 

•A főispán válaszát a nagyszámú hall-
gatóság szűnni nem akaró lelkesedéssel él-
jenezte meg, azután a-kocsikhoz mentek ki. 
Negyven kocsiból állott az a menet, amely a 
főispánt az állomásról a Tisza-szállóbeli la-
kására kisérte. Az -első kocsin Somogyi Szil-
veszter dr. főkapitány és Szalay József dr. 
helyettes főkapitány foglaltak helyet. A má-
sodik kocsin, a város négyes fogatán, ült 
Cicatricis Lajos dr. főispán Bokor Pál he-
lyettes polgármesterrel. Amerre a menet el-
.haladt, mindenütt ember-sorfal állott és gyak-
ran volt hallható lelkes éljenzés. 

Átöltözködés után a Tisza-szállóból há-
romnegyed tizkor a főispán, és kisérete, a 
hatóság és nagyszámú közönség a rókusi 
templomba vonultak istentiszteletre, amelyen 
Jászai Géza c. püspök fényes papi segédlet-
tel celebrált. Az istentisztelet után a tem-
plomi énekkar elénekelte a Himnuszt. 

SZEGED NEVÉBEN! 

A városházán rendkívül élénk volt az 
élet. Mindenütt ünnepi disz és ünnepélyes 
hangulat. A főispánját várta Szeged szabad 
királyi város. 

A közgyűlési terem szorongásig megtelt. 
Bokor Pál helyettes-polgármester a kö-

vetkező szavakkal nyitotta meg a közgyű-
lést: 

— Szívélyesen üdvözlöm a megjelent 
urakat, valamint a szomszédos törvényha-
tóságok küldöttségéit (éljenzés) és van sze-
rencsém a mai közgyűlést megnyitni. — 
Felkérem a jegyzőkönyv vezetésére Taschler 
Endre főjegyző urat, a jelentkező szónokok 
bejegyzésére pedig Rack Lipót aljegyző urat. 
Ezekután van szerencsém előterjesztést ten-
ni, miszerint a törvényhatósági bizottság 
mai közgyűlése avégből ílett összehiva, hogy 
0 császári és Apostoli Felséges Urunk (Lel-
kes éljenzés) f. évi március 26-án kelt legfel-
sőbb elhatározásával Cicatricis Laios dr.-t, 
(Éljenzés) Csongrád vármegye és Hódmező-
vásárhely főispánját Szeged város főispán-
jává legkegyelmesebben kinevezni méltóztat-
ván, ezen állásában beiktatitassék. Felkérem 
Taschler Endre urat, olvassa föl Sándor Já-
nos belügyminiszter ur ő nagyméltóságának 
a kinevezésre vonatkozó leiratát. 

A leirat felolvasása után Bokor Pál vet-
te át ismét a szót: 

— Van szerencsém tudomására hozni 
a tekintetes törvényhatósági bizottságnak — 
mondotta — hogy a főispán ur őméltósága a 
városi széképületben tartózkodik, indítvá-
nyozom tehát, hogy küldöttséget menesszünk 
a főispán úrért, jelezvén a közgyűlés meg-
nyitását1 és kérje föl őt a küldöttség a hiva-
talos eskü letételére és a közgyűlés elnöki 
székének elfoglalására. 

A közgyűlés megbízatására Gaál Endre 
dr., Regdon Sándor, Csermvics Agenor, 
Thomay József, Pálfy Dániel, Holtzer Ala-
dár és Weiner Miksa törvényhatósági bi-
zottsági tagok mentek a főispánért, aki a 
díszbe öltözött huszárok sorfala között és 
lelkes, hosszantartó éljenzés közepette vo-
nult be a közgyűlési terembe. 

Amikor a pulpitusra lépett, Bokor Pál 
a következő beszédben üdvözölte: 

Méltóságos Főispán Ur! Szeged szabad 
királyii város közönsége ,a magyar királyi 
belügyminiszter urnák a városhoz intézett 
leiratával értesítvén arról, hogy Ö császári 
és Apostoli királyi felsége folyó évi már-
cius hó 25-én kelt legfelsőbb elhatározásá-
val Méltóságodat Szeged város főispánjá-
vá a legkegyelmesebb 'n kinevezni méltóz-
tatott. Amidőn főispán urat ezen minőite-
gében Szeged város közönsége és hatásága 
nevében illő tisztelettel és teljes bizalom-
mal üdvözölni szerencsém van; ós amidőn 


