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Ünnepélyes külsőségek között 
Iktatták be tisztségébe 
Bárányi Tibor főispánt 

Somogyi polgármester: »Szörnyű elszigeteltségünkből kl kell bontakoznunk, hogy 

élni tudjunk« 

Bárányt főispán: »Minden erőmet és képességelmet Szeged szolgálatába állítom« 

Az ellenzéki pártok deklarációja 
A Délma (A Délmagyarorszig munkatársától/) Ünne-

pélye* külsőségek között iktatták be kedden 
délélőtt Szeged főispáni tisztségébe Bárányi 
Tibort Béggel iinnepi istentiszteletlel kezdő-
dött az installációs ünnepség. A mise előtt 
Gömbös miniszterelnök koszorút helyezett el a 
fogadalmi templom kriptájában gróf Klebels-
berg Kuno sírjára. A miniszterelnök negyedki-
lenr órakor megjelent kíséretével a templom-
ban és első iitja a templomkriptákhoz vezetett, 
•hol letette koszorúját Klehelsberg «irjára. 

A Veni Sancte féltiz órA«"" kezdődött. Az 
ünnepi misét Raskó Sándor lőesporos celeb-

rálta fényes papi segédlettel. Az istentisztele-
ten megjelent Gömbös miniszterelnök. Kállay 
Miklós földmívelésügyi miniszler. Sztranyav-
szkv Sándor, dr. Antal István sajtófőnök és a 
kíséretükben érkezett politikusok. Megjelent a 
misén dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
vezetésével a törvény hatósági bizottság és a 
városi tisztikar küldöttsége, megjelentek • 
szegcdi intézmények küldöttségei is. Mise után 
a resztvevők a varosházára vonultak, ahol ne-
gyedtizenegy órakor kezdődött meg az ünne-
pi közgyűlés. 

A disxRözgyülés 
kapujában várnagyi diszbe 
állott, a V " 

Papp József, dx. Pap Róbert. Raskó 
dr. Széli Gyula. dr. Tóth Imre esdr. 

x városháza 
öltöztetett hajdú állott, a lépcsőket piros fu-
tószőnyeg borította. Dísznövényekkel díszítet-
ték föl a közgyűlési termet, amelynek közép-
ső páholyát a város színeiből összeállított dra-
péria diszitette, az elnöki emelvény fölött a 
magyar trikolór színei borították a mennveze-
tet. A középső páholyban helyezkedett el Bá-
rányi főispán család ja, dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester felesége; az oldalkarzatok ülőhe-
lyeit nagyrészben szintén hölgyek foglalták eL 
A padsorok elé helyezett karosszékeken helyez-
kedtek el a vendégek, középen Gömbös Gyula 
és dr. Glattfelder Gvula megyéspüspök. Göm-
bös melleit ült Kállay Mililós földművelés-
ügyi miniszter és Sztranyavszky Sándor párt-
elnök. a megyéspüspök mellett dr. Shvoy Kál-
mán altábornagy. 

Negyed tizenegy órakor vonult be a közgyű-
lési terembe dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester vezetésével a város vezetősége. A da-
lárda rázendített a Hiszekegyre, amelyet a 
díszközgyűlés közönsége állva hallgatott vé-
gig. 

A polgármester üdvözölte ezután a megje-
lenteket dr. Tóth Béla főjegyző ismertette 
Bárányi Tibor főispáni kinevezéséről szóló 
belügyminiszteri leiratot, majd küldöttség hív-
ta meg a főispánt az installacióra. A küldött-
ség tagjai voltak: Back Bernát, Körmendy 
Matvás. P 
Sándor, dr. 
Vinkler Ellemér. 

Néhány perc múlva megjelent a bizottsági 
teremben Bárányi főispán diszmagyaros alak-
ja. A főispán az elnöki emelvényre ment. A 
hivatali eskü letétele után a polgármester a 
kő\»*kezö beszédet mondotta a foispánhoz: 

A polgármester 
üdvözlőbeszéde 

Azt kivinjnk mindannyian — mondotta - , 
hogy ez a diszes pozíció ne pusztán méltóságod 
'ígyen, banem szent hivatás, mely képes egy em-
beri életet fenkólt célok érdekében nemes tarta-
lommal kitölteni és amely képes egy nagy vá-
ros boldogulását előmozdítani. Árért is kirán <• 
város 135.000 lakója méltóságod működéséhez jó 
szerencsét, mert most már a várovi célkitűzések-
ben és ann'k elérésében egyek vagyvnk 

— Ebhen a díszes közgyűlési teremben mo^t i 
ísküt tett a főispán ur. Ez"a terem volt 1919-ben 
' kommün alatt a magyar országház. Itt tan.ics-
kozott az akkori magyar országgyűlés, a Nemzeti 
Bizottmány gróf Zichy Aladár elnöklete alatt 
* 'agjai között nem kisebb ember foglalt helyet, 
®iat nagybinyai Horthy Miklós é* aki neki egy 
¡kig honvédelmi államtitkárja volt, Gömbös Gyu-

Ennek a teremnek minden ékességéből. — a 
*öispánt szoba minden bútordarabjául magyar 
'"rténelern sugárrik felénk Bennünket. Szegedet 
á l l í t o t t a trianoni sors h t c a hármas határ-
^ Nekünk a magyar haza erdekében szilárdan 
jenünk kell ezt a fontos őrhelyet, bátorságot, ön-
*»»etet kell éreznünk és mutatnunk és főként erőt. 

hirom orsrág lakossága néz le ránk. E va-
sokszor volt történelmi bÍT-at.á<3 a mult 

3n Fhi«p.in Í r! Mikor ma a város kó/.igizg.i 

táss felett a felügyeletet átvesd, kémn, hogy el-
ső és legfontosabb feladatnak tekintse mikép a tör-
vényhatóság ert a nagy nemzeti hivatását hiánv 
nélkül lelkesen és sikerrel teljesíthesse, 

— Gazdaságilag egyetlen egy várost — talán 
Sátoraljaújhelye* kivéve — nem »ojtott oly na-
gyon Trianon, mint Szegedet. Míg némely aagy 
magyar város olyan gazdasági területihez Jutott, 
mely azelőtt nem tartozott vonzókörébe, addig 
Szeged mindent elvesztett. Elvesztette egész gaz-
dasági hátterét, Bánátot és Bácskát, 300 község-
nek, 300.000 lakosnak heti forgalmát Ssőrny* el-
szigeteltségünkből ki kell bontakoznánk, hogy <1-
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ni tudjunk a eleget tehessünk nemzeti feladatunk-
nak. Éhez kérjük mi a főispán ur segítségét, hogv 
igazságos okaink feltárásával birja rá a magyar 
kormányt, hogy orsságfejleaztő gondjaiban ben-
nflnkei — kik Trianontól legtöbbet szenvedtünk, — 
ne hagyjon figyelmen kívül. Hiszen az édesanya is 
legjobban szereti és legjobban segíti legnagyobb 
bajba Jutott gyermekét. 

— Meg fogja látni főispán ur, — fejezte be be-
szédét —, hogy a város lakossága mindent elkö-
vet hogy e dermesztő ét nagyon sivár körűimé-
nyek közt is fenn hídja tartani életét és városát. 
A város valódi erejét nem épen némely polgárai-
nak gazdagsága, a lakosság sokasága, vagy a 
földrajzi elhelyezés teszi ki. — hanem a polgári 
erény A* önzetlenség. Nem falnélküll az a város, 
melynek lakossága a közjóért áldozatokat is ké-
pes hozni. Főispán ur! Ha meg fogja ismerni a vá-
ros lakosságát, nincs kétség beune, hogy becsül-
ni és szeretni fogja és ml kart a karba öltve, 
egymást hiven támogatva keresni fogjnk és meg 
is fogjnk találni a boldogulás útját. 

A polgármester Installáló beszédét lelke« 
tapssal és éiienzcssel fogadta s közgyűlés. Ez-
után Baranvi főispán tartotta meg székfoglaló 
beszédét. 

A főispán székfoglalója 
— Bátran nézek szembe a felelősséggel, — 

mondotta — mert több, mint egy emberöltőn át 
válságos időkben felelősségteljes állást töltöttem 
be a kő/ szolgálatában. A rám háruló feladatok 
sikeres megoldásában erős hittel bizom^ hogy e 
város hii/.afíasan érző közönségében, érdemekben 
és tapasztalatokban egyaránt gazdag polgármeste-
rében s az ő vezetése alatt álló tisztviselőt kar-
ban olyan segitő társakra találok, akikkel egye-
sülve a siker nem maradhat el. Meg kell emléke-
nem hivatalt elődömről, aki 12 és fél éven *t leg-
jobb tudása és meggyőződése szerint kormányozta 
ezt a várost é» működésével kiérdemelte ennek 
a törvényhatóságnak elismerését. 

— Az én felfogásom az, hogy a főispánnak 
nem programja, hanem kötelességei vannak, ame-
lyek részint hivatali állásából folynak, részint a 
folyton változó helyzet és életviszonyok ¿Ital 
adódnak. Kötelessége: megfelelni a kormány által 
bfléhelyezett bizalomnak, ki kell küszöbölnie at 
alkot* és fenntartó erőket gyengitő társadalmi éa 
felekezeti ellentéteket — ha ilyenek vannak — és 
kemény munkával törekedni kell minden oly fel-
adatnak megoldására, melynek célja Csonkaorsrá-

gunk régi határainak visszaállítása. Bizalmi ál-
lásomnál fogva köte1es«égem Gömbös Gyula po-
litikáját hűséggel szolgálni, de teszem azt meggyő-
ződéssel és azzal a törhetetlen bittel, hogy jelen-
legi súlyos helyzetünkből megfogja találni a ki-
vezető utat. 

— Nem kérem azoktól, akik tőlem független« k 
és nem kivánom azoktól, kik velem felelősségi vi-
szonyban vannak azt, hogy a kormány politikájá-
val szemben a mindenkit megillető kritika Jogát 
ne gyakorolják, mert tudom, hogy a mindenkori 
helyzetnek megfelelő helyes kibontakozás utja, 
csak aa egésaséges kritika szűrőjén át less meg-
található. Reá kell azonban mutatnom arra, hogy 
ennek a gyakorolható kritikának tárgyilagosnak 
kell lennie. 

— Felügyeleti hatáskörömből folyóan kötele 
ségem — folytatfa —, hogy a kormányzati ágak 
összes tisztviselőitől fokozott munkát, lelki Wm-
retességet, Igazságosságot és a közönséggel való jó 
bánásmódot követeljek. Ahhoz, hogy a közigazga-
tási tisztviselő ne csak c reábízott fokozott mun-
kát végezze el lelkiismeretesen és igazságosan, 
hanem annak maradandó értéket is adjon, ahhoz 
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révén mindenki O l C S Ó n faffiaí 

Orion rddlókésxUiékOex. 

Díjtalan bemutatás a következő cégeknél: 

Csányi Antal, Fekelesas-ucca 22. 

Csűri Ferenc, Kárász-ucca lo. 

Deutsch Albert, Kárász-ucca 7. 

Fonyft Soma, KOIcsey-ucca 4. 

Hrabák Károly, Kossuth Lajos-sugárul 6. 

Jani András, Széchenyi-tér 8. 

Kelemen Márton, Kelemet hucca 11. 

Moskovilz Lajos, Köksey-ucca 10. 


