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J? szegedi főispáni installáció. 
— A törvényhatóság búcsúja Cicatricis Lajostól. — 

(Saját tudósítónktól) Szombaton dél-
előtt 11 órakor rendkívüli közgyűlés instal-
lálja dr. Kelemen Bélát. Az installáló köz-
gyűlés a háborús időkhöz mért egyszerű ke-
retek között fog lefolyni. Nemcsak az instal-
lációs ebéd marad el, amit annyiszor meg-
irtak már, hogy a verebek is csiripelik, ha-
nem elmarad a beiktató közgyűlésnek az a 
hagyományos külső fénye is, amelyet a 
szomszédos törvényhatóságok meghívott és 
megjelent, rendszerint diszmagyaros képvi-
selői kölcsönöztek békés időkben a beiktató 
közgyűlésnek. 

Az installációs közgyűlés délelőtt 11 
órakor kezdődik. Azt megelőzőleg ünnepi 
mise lesz a rókusi templomban, amelyen a 
törvényhatósági bizottsági tagok és a ható-
ság is megjelenik. A misére a városházáról 
indulnak, ahol délelőtt féltízkor van a gyü-
lekezés. 

A tárgysorozat szerint az installáló köz-
gyűlés annak a levélnek bemutatásával kez-
dődik, amelyet dr. Cicatricis Lajos, volt fő-
ispán hivatalától való fölmentéséről értesiti 
a törvényhatóságot. Ennél a pontnál a .kö-
vetkező javaslatot terjeszti elő a tanács: 

— Szeged szab. kir. város törvény-
hatósága azzal az alkalommal, hogy dr. 
Cicatricis Lajos főispáni állásától való fel-
mentését kérte és hogy őfelsége ezt a ké-
rését teljesítette. 

megemlékszik arról, hogy dr. Cicat-
ricis Lajos három törvényhatóság köz-
igazgatási irányításával járó munkájá-
nak terhe mellett js, méltán rászolgált 
Szeged város közönségének teljes elisme 
résére. Mindenkorra szóló emlékezés oká-
ért feljegyzi róla a törvényhatóság, hogy 
a háború legnehezebb esztendeiben a súlyos 
időkhöz mért emelkedett szellemmel, ma-
gas látókörrel, hatalmas közigazgatási és 
gyakorlati tudással, a népnek nagy szere-
tetével színmagyar érzéssel, az önkor-
mányzati jogoknak mindenkori tiszteletben 
tartásával munkálkodott. A közéletben kii-
iömbözö irányban működő, néha ellentétes 
erőket kiváló tapintattal tudta egy magas 
cél, a haza és a város szeretetében, ezek 
szolgálatára egyesíteni. A háborus idők 
megtagadták ugy tőle, mint a várostól azt 
az örömet, hogy Szeged éleiének tervezett 
és függőben levő nagyobb alkotásai az ő 
vezetése alatt jutottak volna befejezéshez, 
de éppen a háborus viszonyok folytán sok-
szor előállott életbevágóan fontos kérdé-
sekben az ő rátermett erélyessége és ne-
mes készsége mindig megtalálta a min-
denki megnyugvásával történt megoldás 
módját. 

Mindezeket a törvényhatóság köz-
gyűlése jegyzőkönyvében megörökítvén, 
megbízza a tanácsot, hogv erről dr. Cicat-
ricis Lajos főispán ur öméltóságát meg-
felelő formában értesítse. 

A tanács javaslatát bizonyára egyhangú 
lelkesedéssel emelik határozattá, ami után 
következik a miniszterelnöki leirat bemuta-
tása dr. Kelemen Bélának főispánná történt 
kinevezéséről. A leirat bemutatása után 
Somogyi Szilveszter polgármester, aki az 
installáló .közgyűlést mindaddig vezeti, amig 
az eskü letétele után Kelemen főispán az el-
nöki széket el nem foglalja, küldöttséget 
nevez ki, mely Kelemen Bélát a közgyűlés-
be meghivja. A közgyűlési teremben a pol-

gármester üdvözli a főispánt, aki erre az 
esküt Jeteszi, székfoglaló beszédet mond, a 
ini után az elnöki széket elfoglalja. A tör-
vényhatósági bizottsági tagok részéről Mo-
mor István mond beszédet, amivel az instal-
láló közgyűlés véget ér. 

A közgyűlés után hivatalszobájában kül-
döttségeket fogad az uj főispán. Eddig kö-
rülbelül 25 küldöttség jelentkezett. 

Nemcsak a művészetben van reneszánsz, 
hanem a közéletben is. És mindiárt azt is 
tegyük hozzá, hogy ha a művészetben sze-
rencsésnek mondható a klasszikussá vált 
szépségeknek és művészi értékeknek ujra-
érvényesiilése, akkor annál szerencsésebb-
nek tarthatjuk, ha a közéletben már kipró-
bált és jól bevált értékek születnek uijá. Mert 
ha ezek az elsőrangú értékek egvidőre le is 
tűnnek a fórumról, a megváltozott közéleti 
helyzet maga követeli őket vissza, igazolva, 
hogy talentumukra és munkásságukra feltét-
lenül szükség van. 

Dr. Kelemen Béla főispánná való újra 
kinevezése, tehát a közéletben jelentkező 
ezen érdekes és mindenki által örömmel fo-
gadott reneszánsz Szeged városára kétsze-
resen nyereség, mert ez által olvan közéleti 
ember kerül törvényhatóságunk kormányo-
zására, akit több mint negyedszázados köz-
pályáján nemcsak az országos nyilvános-
ság. hanem szűkebb hazája, Szeged is ki-
próbált s aki — mint azt működésével elért 
elsőrangú értékek alapján bízvást állíthat-
juk: be is vált. Mikor a politika hullámai az 
uraimon levő hatalom bukását előidézték, 
magukkal ragadták azokat az embereket is, 
akik kiválóságuknál fogva hivatva lettek 
volna továbbra is szerveiül maradni a népek 
jólétére irányuló kormányzatnak. Így men-
nie kelleti Kelemen Bélának is. akit pedig 
valódi értékénél fogva kétkézzel szeretett 
volna visszatartani a főispáni méltóságban 
egész Szeged város. Es ebben nem volt ak-
kor semmi része a baráti meleg érzésnek, 
vagy a kölcsönös patriotizmusnak, ebben a 
teljes megbecsülés, az osztatlan értékelés 
nyilatkozott meg. Aki igazságosan bírált, 
megállapíthatta minden részrehajlás nélkül, 
hogy dr. Kelemen Béla első főispánsága ide-
jén ugy a közigazgatás, mint a társadalom 
terén a gyakorlati ember éles szemeivel és 
tapiniatával közmegelégedésre és a város 
vitális érdekeit mindig kifejezésre juttatva 
kormnáyozta szülővárosát. Később pedig, 
ugy a nemzeti kormány első alakulása ide-
jón, mint a Tisza-rezsim ellen folytatott 
páriamenti küzdelmek alkalmával elégtétel-
lel állapíthatta meg, hogy dr. Kelemen Béla 
kiváló kvalitású ember, aki mint alapos tu-
dással felszerelt és széles áttekintésül szónok 
is országos tekintélyt vivotí ki magának. 

Most azután, hogy a politikai alakula-
tok. ismét visszahívták őt Szeged város dí-
szére és javára az újból való munkálkodás-
ra, megnyugtató és jóleső érzéssel tekintünk 
félbeszakított munkásságának reményteljes 
folytatása elé. És meg vagyunk győződve 
arról, hogy ő, akit örökölt szépérzéke, amely 
nemcsak beszédeinek és írásainak választé-
kos formájában nyilvánul meg. hanem amely 
arra ösztönzi öt, hogy a társadalmi élet-
ben is a művészeti szépet ápolja és istápol-
ja; aki meleg szivével szinte rajongásig 
szereti a gyermekeket, ugy, hogy mulatta-
tásukra kamarai villájában nvarankint ün-
nepeket rendez s ezzel beigazolja, hogy leg-
bensőbb érzelmével teljesen bele fog kap-
csolódni abba az ideális és bátran magasz-
tosnak nevezhető kormányprogrammba, a 
mely az uj kor parancsára a .jövő generáció 
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megmentését és fejlesztését követeli; akiben 
annyi sok értékes ismeret, ambíció és ener-
gia egyesül: Szegednek alföldi 1gazdasági 
központiságát, társadalmának vezető-szere-
pét, a kultura terén való fölényét, hegemó-
niáját ugy hivatalos, mint társadalmi vezető 
ténykedéseiben kifejezésre fogja juttatni. 

Mindez dr. Kelemen Bélának, aki egyéb-
ként művésziesen tudja a főispáni méltósá-
got reprezentálni is s aki a magvar urak 
szeretetreméltó modorával a fényes pozíció-
val járó tekintélyt és hatalmat igen finoman 
és lebilincselően tudja a baráti érintkezés-
sel összeegyeztetni, — könnyen fog sikerül-
ni. S midőn őt a mai beiktatási ünnep alkal-
mával szívből üdvözöljük, el vagyunk telve 
azzal a hiven ápolt reménnyel, hogy mind-
azokat a terveket, amelyeket szülővárosa 
javára maga elé tűzött, diadalra is fogja jut 
tatni. 

LEGÚJABB. 
PÁR1S: A külügyminisztériumhoz kö-

zelálló sajtó számításba veszi a monarchiá-
val való különbéke lehetőségét. A Teanps 
szerint nem a monarchia, hanem Németor-
szág felelős a háborúért. Nincsen balkán, 
hanem csak nénjei probléma. 

PÉTERVÁR: A juius 16—20-iki zavar-
gások miatt, amelyek Németországot nagy 
győzelemhez juttatták, a pétervári bíróságok 
a vizsgálatot folytatják és a mozgalom szer-
vezőit és azokat, -kik a kormány elleni lá-
zadásban részt vettek és rálőttek a forradal-
mi csapatokra, kinyomozzák, letartóztatják 
és bíróság elé állítják. 

KRISZTIÁN!A: A Tidntngen szerint az 
oroszok visszavonulása Tarnopolnál vad 
meneküléssé fajult. A hadseregben a fegye-
lem teljesen megszűnt, egyes csapatrészek 
hordává lettek.- Mindenki saját célját nézi. 
Kérdés, hogy a szindikalisták szétmorzsol-
ják-e Kerenszki ereiét, mert akkor felmerül 
Oroszországra nézve a lét, vagy nem lét 
kérdése. 

ROTTERDAM: A Daily News szerint 
Keletgaliciában a helyzet komolyodik. Cser-
novicban hétfő óta hallják az ágyudörgést. 

ROTTERDAM: A Daily Mail jelenti 
Pétervárról: A munkástanács elhatározta, 
hogy a megváltozott helyzet folytán köve-
telni fogja, hogy az alkotmányozó gyűlés 
tagjainak megválasztásait azonnal kezdjék 
meg. 

.PÉTERVÁR: Kerenszki megjelent a 
munkástanácsban és kijelentette, hogy azok 
a csapások, amelyeket a fronton és a mö-
göttes országrészben szenvedtek, olyan 
súlyosak, hogy minden erőt össze kell gyűj-
teni, hogy e csapásokat ártalmatlanná te-
gyék. A julius 31-iki kongresszuson a kor-
mány felhívást intéz az országhoz, hogy 
rendkívül súlyos feladatában támogassa a 
kormányt. 

— Frontunk áttörése, — mondotta — 
rendkívül termékeny talajt készített elő az 
ellenforradalom számára, de a kormány a 
reakciót és az anarchiát le fogja küzdeni. 

Cseidze kijelentette, hogy számithat a 
munkástanács támogatására. 

ROTTERDAM: A Daily Chroniele je-
lenítése szerint az orosz hadsereg vissza-
vonulását Péterváron katasztrófának tekin-
tik. 


