
sedéssel, rokonszenvvel akkor, mikor először 
lép — mint Szeged város első kerületének 
országgyűlési képviselője — ennek a város-
nak a földjére. 

Gerliczy válasza: 
— Nem érdemlem meg ezt a kitűnő fi-

gyelmet, mely engem szivem mélyéig meg-
hat. Erre eddig nem szolgáltam rá, de a jö-
vőben minden törekvésem az lesz, (hogy ugy 
egyesek, mint az egész város javát szolgál-
jam és előmozdítsam. Az öröm mellett lelke-
met némi keserűség is tölti el azért, mert a 
munkapárt egységében egy kis disszonánciia 
is vegyül, amit mesterségesen szítottak és 
i osszakarattal támogattak. Ha sikerül meg 
szereznem az első kerületi mandátumot, min-
den törekvésem oda fog irányulni, hogy ez a 
félreértés a párt kebelében megszűnjék, hogy 
helyre álljon az egyöntetűség és testvéri-
ség. 

Gerliczy Ferenc báró vasárnap délután 
(11-én) tartotta meg programbeszédét a Ti-
sza-szálló nagytermében. Ünnepélyesen vo-
nult be a városba a Szeged-ál'lomásról. Párt-
ja a fogadtatására való gyülekezés céljából 
vasárnap délután 3 órakor az Európa-szálló 
előtt, ahonnan kocsikon és zászlók alatt vo-
nultak a képviselő fogadására és üdvözlésére. 

Szombaton este a Haggenimuclher-sörcsar-
nokban a Gerliczy-párt vezetősége össze-
gyűlt, amelyen maga Gerliczy is megjelent 
s hosszabb beszédben fejtegette politikai né-
zeteit és kifejezte a győzelemben való re-
ményét. 

A választás alkalmával a Gerliczy-párt 
hi'veí, a Klauzál-tér, Kárász-utca és Széche 
nyi-téren vonultak a városháza elé, ott a 
baloldali lépcsőn, a főispáni és polgármesteri 
termekben helyezkedtek el 

A Gerliczy-párt a következő beadványt 
intézte Ivánkovits Imre tb. főügyészhez, a 
választás elnökéhez: 

— Nagyságos elnök url Az 1911. évi jú-
nius hó I4-ikén Szeged szaib. kir. váras eldfl 
országgyűlési kerületében megejtendő vá-
lasztás alkalmával országgyűlési képviselő 
ve aiánljuk Gerliczy Ferenc bárót, deszki 
földbirtokost, aki a törökkánizsai választó-
kerületiben Deszk község névjegyzékébe van 
föl véve és egyben kérjük nagyságodat, hogy 
ezen ajánlásunkat tudomásul venni méltóz-
tassék. A beadványt aláírták: Pálfy Dániel. 
Meák Gyula, fírauswetter Ottó, Daka Mar-
eel, Aigner Károly, Czivner József, Horváth 
Lajos, Rohonczy Géza, Endrényi Lajos, 
Slriegl F. József. 

város I. kerületének országgyűlési képviselő-
jévé. A bárót ősi kötelékek fűzték Biharime-
gyéihez, ahol a családja szintén nagybirtokos 
volt, ez az oka, hogy érdeklődött a nagyvá-
radi kulturális és egyházi ügyek iránt. A bá-
ró, amikor'a szegedi katholikus kör elnöksé-
gét vállalta, már elnöke volt a nagyváradi 
katholikus körnek is. 

Gerliczy Ferenc bárónak öt gyermeke 
van. Félix báró követségi titkár, aki Stirbey 
hercegnőt vette nőül, István báró, aki jogász 
és három' baronesse, az egyik férjezett De-
genfeld Kristóf grófné, a másik férjezett 
Forster Jenő báróné, a harmadik Józsika Já-
nos báró, Erdély legelső mágnás családja 
majorescojának a menyasszonya. 

A közgyűlésen Cicatricis Lajos dr. főis-
pán paren-tálta el Gerliczy Ferenc bárót a 
következő beszédben: 

— iMielőtt a tárgysorozat ügyeinek letár-
gyalásához kezdenénk, — mondotta — elnöki 
tisztem ismét egy szomorú és fájdalommal 
teljes kötelességet ró rám, amidőn bejelen-
tem a tekintetes törvényhatásági bizottság-
nak és megemlékezem arról a veszteségről, 
amely a hazai közélettel ós a város közéletét 
Szeged első kerülete országgyűlési képvise-
lőjének, Gerliczy Ferenc bárónak elhalálozá-
sával sújtotta. Azt ihiszem tekintetes törvény-
hatósági bizottság, hogy nemcsak ennek a 
közgyűlésnek minden tagja, de a városnak 
minden polgára, társadalmi osztálya is párt-
különbség nélkül osztatlan részvéttel és fáj-
dalommal vesz tudomást erről az ujabb csa-
pásról. És éppen olyan általános a részvét, 
mint volt az elhunyt képviselőnek Szeged 
•városához való szeretete és ragaszkodása. 
Habár nem is volt e város szülötte, de itt, 
közvetlen a tőszomszédságában töltvén el 
egész életét, mintegy gyermekkorától kezd-
ve szivta magába e város népe iránt való 
lelkesedését. Legfőbb ambícióját képezte min-
dég az, hogy e város előrehaladásáért és 'bol-
dogulásáért önzetlenül munkálkodhasson. 

Abban a tudatban, ihogy az ő elhalálozá-
sa az egész város népe. közt az őszinte rész-
vét visszhangját keltette, méltóztassanak el-
fogadni azon indítványomat, hogy az elhunyt 
halála fölött való részvét jegyzőkönyvben is 
kifejeztessék és megörökíttessék és az el-
hunyt családjához részvéttávirat intéztes-
sék. 

Dohay Gyula dr.: És küldöttséget me-
nesszünk a temetésre. 

Elnök: A -tanács ma jd intézkedni ifog, 
hogy a város a temetésen kellő módon kép-
viselve legyen s fel is kérem a tisztelt köz-
-gyülés tagjait, hogy minél számosabban je-
lenjenek meg. 

A közgyűlés a főispán előterjesztéséhez 
egyhangúlag hozzájárult. 

szab. kir. város első választó kerülete or-
szággyűlési képviselőiének ma délután M 
órakor történt gyászos elhunytát. Cicatnev» 
főispán." 

A halálozásról a (Család a követi^0 

gyászjelentést adta ki: / „ 
Aranyi és -Szentgeriistyei dr. báró Uf* 

ficzy Félix, a főrendiház örökös jogú taWj 
cs. ós kir. követségi titkár ugy a maga. 
lamint édesanyja, aranyi és szentgerhsty 
báró Gerliczy Feren-cné szül. komlós,keresz 
si Fejérváry Gizella bárónő, cs. és kir. PA 

tahölgy, a bajor kir. Terézia-rend disz 1 , 
•gye, továbbá neje báró Gerliczy Félixné ag* 
Stirbey Erzsébet hercegnő, a bajor km 
zella ós (Aliz; nővérei, Hohen-lEybadhi, 
zia-rend diszhölgye és gyermekeik, üúrii- ' 
neuhausi és szentbirodalmi gróf Degf"1 1 . j 
Schombu-rg Kristófűé, szül. Gerliczy M*"®' 
bárónő, fér je gróf Degenfeld.ScbO'm^8 

Kristóf és leányaik, Annié és Ilona, PuS®. 
kéri báró Forster Jenőné -szül. Gerliczy 
zsébet bárónő, férje báró Forster Jenő 
kir. tart. hadnagy May, fivére báró Gerl' 
István és nővére báró Gerliczy Felicic, v ^ . 
•nagynénjei özv. rétszentmiklósi Gibeaud 
iBcherolles-Kruspér iSándorné szül. 'Ger 1 „ 
Step-hanie bárónő Ós özvegy niezősze|^_ 
Szegedy Györgyné szül. Gerliczy I r m a , - ĵ y, 
nő cs. és kir. csillagkeresztes és- pal-ota'h 
•az I. oszt. Erzsébet-rend hölgye, a hajor^^ 
Terézia-rend diszhölgye, valamint az 0 ^ 
többi rokonság nevében mélyen szomoro _ 
szívvel jelentik, hogy hőn Szeretett 
méltóságos aranyi és szentgeriistyei 
Gerliczy Ferenc ő cs. és apostoli kir. ^ ^ 
gének kamarása, a magyar országgy"' ^ ^ 
rendilházánalk örökös jogú tagja, Szegf 
kir. város I. kerületének országgyül(l>1 

Souiverain IMaltai lovagrend 1 ^ 

, (Sajd 

[*«. Elös 

í * m 

'te 
te 

«e»6 l 

viselője, 0- ^vm..vxu.hm UTI-Uliai UVZ'WO* 1 ,!(. 
lovagija, Nagyvárad és Szeged város"1 ^ 
tholikus köreinek elnöke stb. folyó 110

 fei 
a haldoklók szentségének ismételt ájtat<*( ^ 
vétele után, életének 55-ilk és 
31-ik évében, hosszú és súlyos beteg® r 

az Ur kifürkészhetetlen akaratában v ' a ^ t -
resztényi megnyugvással c-söndesen 1° 
re szenderült. 
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A drága halott földi m a r a d v á n y a i Wjjj Jc „ 
hó 3-án d é l u t á n 3 ó r a k o r f o g n a k » "JJJJ tyj 

ott levő csaíádi sirboltban"örök 
kegyúri templomban beszenteltetni és 
ott levő csí 
helyeztetni. 

-Engesztelő szent miseáldozatok 
4-én délelőtt -10 órakor fognak a WJL{• 
templomokban a -Mindenhatónak bemutfl" 
ni. 

Desak, 1914. július hó 

fVft,v0'l 
yó 1} >an-o 

Az örök világosság f é n y e s k e d j ók PélJ 

Gerliczy Ferenc báró 1859-ben született 
Nagyváradon. Atyja Gerliczy Félix báró cs. 
és kir. kamarás, édesanyja Korniss Lujza 
grófnő csillag-keresztes hölgy. Szülei a leg-
gondosabb nevelésben részesítették gyerme-
keiket. Gerliczy Ferenc báró a középiskolá-
kat Nagyváradon, a jogot Budapesten vé-
gezte. Majd külföldi tanulmányútra indult. 
1881-ben egyetlen fivére, Dezső báró tragi-
kus körülmények között meghalt. Ekkor jött 
haza Deszkre. Gerliczy Ferenc 1884-ben nőiil 
vette Fejérváry Gizella bárónőt, Fejérváry 
Géza báró, táborszernagy, akkori honvédelmi 
államtitkár leányát. Az ifjú pár egy eszten-
deig Szegeden lakott a Klauzál-téri Kárász-
most Wagner-házban, mig a deszki kastélyt 
fölépítették. A báró további pályafutása a 
következő: 1890-ben, Toröntálvármegye tisz-
teletbeli főjegyzője, 1891-hen cs. és kir. ka-
marás, 1895-ben édesatyja halála irtán örö-
kös jogon főrendiházi tag, 1910-ben a Souv 
Máltai lovagrend diszdovagjává nevezték ki, 
1911. június 11-én megváilasztottá'k Szeged 

Cicatricis Lajos dr. főispán, az alábbi le-
velet intézte Gerliczy Ferenc özvegyéhez. 

Méltóságos Bárónő! 
őszinte, mély részvéttel értesültem azon 

niegrneditő gyászesetröl, mely Méltóságodat 
szeretett férj-e, Gerliczy Ferenc báró, ország-
gyűlési képviselő gyászos elih-umytával érte. 

A megboldogultban Szeged város köz-
élete kiváló vezéregyéniségét vesztette el, 
aki önzetlen munkálkodásával méltán érde-
melte meg azt az osztatlan tiszteletet, melv 
őt Szeged város egész társadalma részéről 
kisérte és kisérni fogja emlékében. 

Adjon, a Mindenható méltóságod mély 
gyászában a sors változhatatlan rendelésé-
ben való megnyugvás nyújtása által enyhü-
lést. 

Fogadja Méltóságos Báróné és a gyá-
szoló család benső, igaz részvétem nyilvání-
tását. 

Cicdtricis Lajos dr. főispán szerdán dél-
után az alábbi tartalmú táviratot küldte Ti-
sza István gróf miniszterelnöknek. Sándor 
János belügyiminiszternek és Beöthy Páinak. 
a képviselőház elnökének: „Mély sajnálattal 
jelentem báró Gerliczy Ferenc urnák, Szeged 

A Szegcdi Nemzeti- Munkapárt » 
kező gyászjelentést adta ki: , 

A Szegedi Nemzeti Munkapárt-
dalommal tudatja Szeged város L . 0 ( ̂  * 
kerülete országgyűlési képviselője jjHj^ s 
liczy Ferenc -bárónak h-osszu, ikárw^ . 
után mai napon bekövetkezett ha l á ig ^ é k Jked 

Választókerülete igaz barátoü ^ A j ^ a 
közönsége törekvéseinek lelkes t « i j n - i ^ luitüveseineK lemes ^ t f ' | u'l a f 
a polgárság hathatós pártfogóját. ^ . ^ J . í z e j ) 
el Iwnnx1 ki-n«lr űivi.lójlrAX tói in- r ^ r e n ™ 

„ . . » r , ... 
el benne, ki-nek emlékét vá lasz tó i ? 
gyelettel fogjáik megőrizni. Szegő"-, ' ^nö' 
lios 1. iA Szegcdi Nemzeti IM-umkaPár 

sége. . 

A Szegedi Katholikus Kör 
áthatott, sziwel tudatja, hogy * 
ügybuzgó elnöke aranyi és s ^ 0 , .„ni^ 
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- .. V u x u-ll J 1 V.V — 
Gerliczy Ferenc báró ur cs. és kir 
Szeged váras I. választókerületénél 
kémüselője stb. julins 1-én, .minin » " 
ségok ájtatos ifelvételo utál. at U r " " 
sejj elhunyt. , , 

Elhunyt elnökünk Jelkilí<lv™;. ki";. 
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gesz-telő szent miseáldozat a S z e g ^ tfK'A 
likus Kör nevében a S z e g c d - r ó k u s i 
templomban folyó hó 3-án, péntek?11 ' 
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r.'ij-ir ím o-aii, ec"1—, 
9 órakor fog bemutattatni. Szeged, 
lius 1. Nyugodjék békében! 
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