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egyetemet, amellyel kulturmiaszióját ;a lég-
ii atályosabban tel j-esitbetné. 

Az országgyűlési képviselők számárnak 
megaiLkcitásánál a több, mint 16.000 választó-
polgárt m,agában foglaló városi közönség 
esaik ,bárom képviselő küldésére jogosíttatott 
fel, holott ily számaránynak megfelelően 
'nemzetiségi vidékek lakossága nem egy 
esetben több, mint kétszer annyi országos 
képviselő választására jogesittatttlak, ameily 
eljárás annál inkább sérelmes, mert ha nem-
csak a választó polgárok száma vétetnék is 
tekintetbe, hanem a választó polgárok kul-
turális műveltsége ás, ezen a téren sem ma-
rad el Szeged város közönsége a favorizált 
erdélyi -román nemzetiségtől. 

-Ugyanezen közjogi sérelem érte ,a város 
közönségét a választókerületek beosztásával 
is, amidőn a történelmi tradícióknál fogva 
Szeged szabad királyi várossal úgyszólván 
összenőtt csongrádmegyei községek jó nagy 
része a város érdekszférájából kikapcsolta 
tott és' részükre a tradíciójukkal ellentétes 
uj konnexunok létesíttettek. 

Más államban egy 130.000 lakossal bíró 
•nagy város, mely egy valóságos gazdasági 
kánaán közepén, hatalmas folyó mellett fek-
szik, régen elsőrangú ipari és kereskedelmi 

gócponttá fejlődött volna, holott 'elmondhat-

juk, hogy 'Szeged város e téren talán még 
elbán yagoltaibb helyzetben van, mint ujjú-
alkotása előtt volt. 

A mi most betegen fekvő és mindnyá 
jiiik pártkülönbség nélküli -osztattam szere-
tetét és nagyrabecsülését élv-ező polgármes-
terünk eletének utolsó évtizedét azon meddő 
küzdelemben merítette ki, hogy Szegeid vá-
ros érdekeinek a nemzeti érdekekkel való 
ugyanazonosságát a mindenkori kormányok 
ifjiőtit ínyijlvánvrilóvá /tegye, jejnnek megfele-
lően nemesiak Szeged város, hanem a magyar 
nemzet érdekében is a város ügyei iránt való 
jóindulatot a magas kormánynál megnyer-
hesse. Sajnos, az előitéletet legyőzni nem si-
került, mert ha ennek dacára van valami, a 
mi e városban szép vagy nemes, ,az kizárólag 
a város közönségének erejéből jött létre, 
mert az állami intézményeket busásam meg-
fizettük. 

UgyaniTy meddők és eredménynóliküliek 
voltak a város egyik 'képviselőjének, Geríi-
czy Ferenc bárónak a kormány közönyé 
megtörni iparkodó fáradhatatlan és önzetlen 
kísérletei is. A mi szeretett polgármesterünk 
teljes idejének feláldozásával egész munka-
képességének teljes kimerítésével nem volt 
képes eredményeket elérni, ifélünk, hogy a 
főispán nr ez irányú nemes ambíciói is siker 
tefenek lesznek annál is inkább, mert mint a 
multak tapasztalatai bizonyítják ezen cél el-
éréséhez egy embernek összes tevékenysége 
is kevés, a főispán urnák pedig más irányú 
elfoglaltsága mellett összes tevékenysége, 
minden munkaideje és ereje nem is állhat 
kizárólag e város szolgálatában. 

De ezen város közönségének, nagy nem-
zeti missziójának betöLthetése céljából van 
még egy hatalmas kívánsága is, amelynek 
megvalósítása semmi sz-in alatt sokáig nem 
késleltethető, h,a csak a magyar nemzeti ér-
dekek egyenes feláldozása nem oéloztatik és 
ezen magasztos cél az, hogy közelebb hozza 
magához a szemei előtt elterülő nemzeti vi-
dék lakosságát a szin tiszta magyar levegő-
be, idekapcsolja őt az állami élet mindem 
nyilvánításában a birói, közigazgatási és 
pénzügyi tekintetbein, hogy a nemzetiségek 
által lakott területet békés eszközökkel még 
egyszer meghódítsa a magyar szent korona 
részére és lakossága szivébe beoltsa, a min-
den magyar ember lelkében élő legmagaszto-
sabb feladatot: a magyar nemzeti államesz-
me érzületét. Célját képezi e város közön-
ségének az is, hogy a történeti tradiciónái 
fogva vele közelebbi kon nexusba s úgyszól-
ván teljes össze forr,adásban volt és ma külön 
törvényhatóság alá tartozó lefoszlott terüle-
teket ismét testéhez láncolja ós ez által meg-
alkossa egyrészt a nagy és hatalmas Szege-

det, mint a nemzeti igaz fővárosát és meg-

alkothassa Szeged megyét, mint a magyar 

nemzeti eszme terjeszthetésének egyik leg-

magasabb feltételét. 

Nemcsak 'Szeged szabad királyi, város 
érdekében, hanem ,a magyar nemzet érdeké-
ben is arra kérjük Méltóságodat, hogy ezen 
város ügyeit a programbeszédében magagórt 
módon velünk együtt teljes erejével és mind-
nyájunk közös egyetértésével előmozdítani 
szíveskedjék s akkor Szeged szabad királyi 
város hál'jáját és elismerését fogja [kiérdeí-

melni, pedig ezen hála és elismerés eme nagy 
város részéről van oly becses, hogy annak 
megszerzéséért érdemes egy egész élet mun-
kásságát is feláldozni. (Éljenzés!) 

PAiPP RÓBERT BESZÉDE. 

Papp Róbert dr. beszélt ezután a füg-
getlenségi párt- nevében. Elismeréssel ,adó-
zott azért a programért, amit Cieatricis La-
jos dr. adott, de Szeged több eminens érde-
ke miatt aggállyal tekint a főispán működé-
se elé. Hivatkozott itt Szegedmegyére, majd 
politikai vonatkozású dolgokra tért át és azt 
hozta fel, hogy Szentes mindig függetlenségi 
képviselőt választott, csak amióta Cicatr-icis 
a főispán, azóta munkapárti képviselője van. 

Fölkiáltások: Hát erről is ő tehet? 
Az elhangzott íölszólalásokra Cieatricis 

Lajos dr. a következő választ adta:, 
— A magam részéről csak röviden .ki-

vártok válaszolni. Elsősorban hálásan köszö-
nöm a felszólaló urak részéről az én igény-
telen: személyem iránt előlegezett bizalmat 
és jóindulatot. Papp Róbert dr. bizottsági tag 
ur nyilatkozata szerint is méltóztassanak tü-
relemmel bevárni, hogy azok az a """'odaírnak, 
amikre utaltak s azok a remények, amiket 
csekélységemhez fűznek, beteljesednek-e. En 
tdljes nyugodtsággal fogom a magam mű-
ködését a. közvélemény !megítélésére bízni. 
(Éljenzés.) Dobay bizottsági tag unnak pe-
dig feltétlenül aláírom abbeli véleményét, 
hogy ennek a nagy alföldi metropolisnak a 
fejlődése, nagysága, érdekei szorosan ösz-
szefüggen-ek a nemzeti lét érdekeivell. Én a 
hivatásomat becsületesen fogom betölteni 
:gy, hogy a város érdékei annak csak hasz-
nál fogják látni. (Lelkes, 'hosszantartó él-
jenzés és taps.) 

Ezzel a főispán a közgyűlést berekesz-
tette. I 

A TISZTELGÉSEK. 

A közgyűlés berekesztése után Cicatrieis 
Lajos dr. főispán az egyes küldöttségek tisz-
telgéseit fogadta. A város hatóságainak, hi-
vatalainak és testületeinek részéről a követ-
kezők tisztelegtek a főispánnál: 

A városi tisztviselők küldöttsége Bokor 
Pál helyettes polgármester vezetésével. — A 
szegedi katholikus papság küldöttsége Jászai 
Géza c. püspök vezetésével. A szegedi helyőr-
ség küldöttsége, a:z egyes fegyvernemek pa-
rancsnokainak részvételével Daempf Hugó 
altábornagy vezetésével. —- A különböző val-
lású felekezetek papjai: Lőw Immánuel dr., 
Thomay József , Bereczk .Sándor és Senity 

Lázár. — Különböző törvényhatóságok száz 
tagú küldöttségét Juhász Mihály vásárhelyi 
polgármester vezette. — A szegedi bíróságok 
husz tagú küldöttségét Vén András Ítélőtáb-
lai elnök vezette; a királyi ügyészség és fő-
ügyészség küldötteit pedig Szász István dr. 
főügyész. — A börtön tisztviselőinek küldött-
sége Müller Mór igazgató vezetésével tisz-
telgett. — A MÁV. üzletvezetőségének tiszti-
kara nevében Uray Zoltán üzletvezető üdvö-
zölte a főispánt; a leszámítoló hivatal kül-
döttségét. pedig Villax Béla főnök vezette. 

Tisztelegtek még a következők: Az álla-
mi postahivatalok küldöttsége Bossányi Fe-
ren részvételével; az állam építészeti hiva-
tal Faur Kornél vezetésével; a Kereskedelmi 
és Iparkamara Szarrady Lajos vezetésiével. 
Az állami bábaképezde részéről Mann Jakab 
dr. Az állami gyermekmenhely küldöttsége 
Turcsányi Imre dr. vezetésével. A városi 
közkórház küldöttsége Boross József dr. ve-
zetésével. A m. kir. pénzügy'igazgatóság kül-
döttsége Kedmic Károly,;pénzügyigazgató ve-
zetésével. A kataszter Horváth István fel-
ügyelő vezetésével; az állami dohánygyár 

Hutkay László vezetésével. A középiskola 
küldöttsége Szele Róbert dr. tankerületi f| 
igazgató vezetésével. A -nemzeti munkapárt 
küldöttsége Bósa Izsó idr. elnök vezetésével 
A szegedi sajtó nevében is megjelentek Tö-
mörkény István vezetésével .a következők: 
Kisteleki Kornél, Palócz László, Kerner Fü-
löp, Nagy Andor, Szmoillény Nándor és En-
drényi József. Az Ipartestület Pálfy Dániif 
elnök vezetésével; a iKatholikus Kör Jászfli 
Géza vezetésével. A DMKE Scossa Dezső al-
elnök vezetésével; a Szabadoktatási bizotl 
ság Jánossy Gyula tanfelügyelő vezetésével 
és az önkéntes Tűzoltók Testülete Somogy 
Szilveszter dr. vezetésével. 

A DISZLAKOMA. 

Az installációs ünnepet az a nagyszabá; 
sn bankett zárta be, melyet a Kass-Vigadc 
Otthon-termében rendezett a.város. A dis2-
ebéden 340 személyre tekir tettek, de ugJ 
mondják, hogy a vidéki vendégek egyrészt 
kiszorult, nem a helyszűke, hanem a rendé 
zés fejetlensége miatt. Délután két óráké 
vonult be a diszmagyaros főispán riadó taP! 

és a Rákóczi-nóta hangjai mellett. A kitti' 
nően szervírozott díszebéd méltán dicséri ' 
Kass-vigadó elismert hir-ü konyháját, mely' 
nek díszére is- vált. 

Sajnos, -egyéb beszámolót a bankét tró 
nem adhatunk. A sajtó munkásai ugyanis 
a rendezőség ihebéhurgya, vagy inkább rossz 
akaratú és felületes intézkedéséből — olya' 
félreeső, rossz helyet1 kaptak, hogy tisztán ' 
főispán iránt való tiszteletből nem rontottál1 

el a hangulatot tömeges kivonulásukkal. / 
sajtó nem mulatság kedvéért, hanem köte-
ilességén-ek teljesítése céljából jelent meg ' 
diszebéden, .hogy tájékoztassa közönségé 
az ott elhangzó beszédek tartalma felől. 1 
mennyiben a rendezőség -ezt fontosnak nett 
tartotta, a sajtó sem helyez rá nagy súly' 
hogy az ünnepi szónokoknak előre -elkészi' 
tett és zsebben tartott beszédét elkérje és | 
nyilvánossággal közölje. 
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