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Kelemen főispán beszede háborús kötelességeinkről. 
— Szeged üdvözli a királyt szerencsés megmenekülése alkalmából. — 

(Saját tudósítónktól.) A novemberi köz-
gyűlés szerdán délután ünnepi aktussal kez-
dődött. A királynak legutóbbi szerencsés 
megmenekülése, a hetedik hadiikölesönre való 
jegyzések megkezdése és a katonák fehér-
neművel való ellátására megindult mozga-
lom arra késztette Kelemen Béla főispánt, 
hogy a közgyűlést nagyobb beszéddel nyissa 
meg, amely — mert emelkedett szelleme 
mellett propagativ ereje is nagy — bizonyá-
ra nem hatástalanul hangzott el. A főispán 
beszédére a város ' nevében Somogyi Szil-
veszter polgármester válaszolt, tömören és 
szépen. A két beszédben Szeged nyilatkozik 
meg a mai nagy időkhöz mért méltósággal, 
azért a közgyűlésnek erről a részéről itt 
közlünk külön, teljesen részletes tudósítást. 
A főispán a következő beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést': 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Amidőn a november havi rendes közgyűlést 
megnyitom, megemlékezni kívánok vitéz had-
seregünknek Olaszországban győzedelmes 
előnyomulásáról. 

Az olasz fronton a tizedik és a tizen-
egyedik isonzói csatában legkivált a hős 
magyar katonák, a mi véreink, s ezek -között 
a mi fiaink is, a 46. gyalog,ézredhéliek is tar-
tották a veliik szemben túlnyomó nagy erő-
vel támadó olasz hadakat és megakadályoz-
ták, hogy az ellenség utat törhessen magá-
nak Trieszt vagy Laibach felé. Igen nagy 
véráldozattal, csodálatot érdemlő hadi té-
nyekkel, páratlan önfeláldozással állott helyt 
az olaszok rohamaival szemben a legnagyobb 
részt magyarokból álló hadseregünk. A Mon-
té Santó és a San Qabrieleért folvt harcok a 
páratlanul SZÍVÓS, dicsőséges védelmi harcok 
kiemelkedő példái fognak maradni, de — a 
dolog természete szerint — üiabb súlyos 
véráldozatot róttak a hősiesen küzdő ma-
gtar nemzetre. Ezekben a harcokban elesett 
hősökről, elsősorban Szeged vattás hős fhr 
tói most kegyeletes érzéssel emlékezem meg 
é; erről a helyről -juttatom kifejezésre azt, 
htgv Szeged város közönsége tisztátlan, 
ttilységes fájdalommal viseltetik éleséit fíai-
Mz dicső emléke iránt. 

Ezeket a harcokat követő tizenkettedik 
ísoizói csata már nem védekezés a hitszegő 
olastok támadása ellen, (hanem a ml offen-
ziváik hűséges német szövetségeseinkkel, a 
kikkl teljes szolidaritásban a -béke kiküzdé-
seig együtt áldozunk, együtt szenvedünk, 
együ1: vérezünk. Nemcsak a Monté Santó, 
a Sai Gabriele, Tolmein. Karfreit. Görz is-
mét amiénk, de a központi hatalmak fegy-
veres >.reje a mi királyunk fővezérlete alatt 
bámulíos lendülettel, diadalmasan nyomul 
előre V olasz földön. Velencétől 30 kilomé-
ternyi^ vagyunk, s eddigelé 200.000 foglyot 
ejteítüh, ágyukat, hadiszereket, anyagkész-
leteket normis mértékben zsákmányoltunk. 

Hatrtalan bizalommal fordul a nemzet 
ifjú kirá-unk és a hadseregünk küzdelmei 
felé. Szépd város közönsége a legmélyebb 
megdöbbtéssel értesült arról a veszedelem-
ről, melyln a mi urunknak és aoostoli ki-
rályunknakélete forgott, amidőn f. hó 10-én 
automobiljául az Isonzó-vizmocsárba zu-
hant . saját eszedelmes helyzetével nem tö-
rődve, kísérőnek egy tagját akarta kimen-
teni, mialak Óiulláimok őt magát is a folyó-
ba sodo^ák evaijg v o i t megmenthető 3 ka-
t a s z í r ' 3 " ^ sze,nc&étlenségtől. Szeged vá-
ros okossága h ^ g e s örömérzettel vett tu-
$ mást arról, -hCy a z isteni gondviselés a 

/eszedelemnek e!h\j tásával uralkodónk éle-
tet megmentette a i,agyar hazának. 

flódolatomat fejezem ki ő császári és 
apostoli királyi Felség legmagasabb szemé-
lyé iránt, ki ezekben a nehéz harci küzdel-
mekben a felülmúlhatatlan fáradalmakat le-
győzve éberséggel és csodálatos lelkierővel 
áll a dicsőségövezte hadsereg élén. 

Őfelségének, a béke fejedelmének halá-
los veszedelme és szerencsés megmenekülése 
alkalmából még fokozottabban kötik le min-
den figyelmünket az olaszországi -hadi ese-
mények, ugy véljük, hogv fegyvereink győ-
zelme k-özelebb visz bennünket az annyira 
sóvárgott béke megvalósulásához. Diadalmas 
előrenyomulásunk mellett is erősek és eliha-
tározottak vagyunk abban, hogv a több mint 
három év óta duló embertelen harcnak, a 
tömeges embermészárlásnak véget vessünk, 
az antant államaival békét kössünk 

Az antant hadicéljai mai is azt jelentik, 
hogy megsemmisíteni, teljesen letörni akar-
nak bennünket, az ő-háborús céljaik ma is 
olyanok, amelyeknek teljesítése n központi 
hatalmak és ezek között a mi hazánknak te-
rületi épségét ép ugy, mint állami szuveré-
nirását megsemmisítenék — ilv viszonyok 
között erősek, elhatározottak és ingadozás 
nélküliek vagvunk abban is. hogv a háborúi 
végig küzdjük, mert habár hóditahi nem is 
akarunk, csakis olvan békét köthetünk, amely-
béke állami területünk csorbítatlan épségét, 
gazdasági és kulturális fejlődésünk lehetősé-
gét, vagyis a mi nemzeti érdekünket bizto-
sítja. 

Ezek után tekintetes törvényhatósági bi-
zottság annak a szilárd meggyőződésem iev 

adok kifejezést., hogv amint a harcokban a 
magyar csapatok erkölcsi fölénvessége műi-
dig teljes értékével megnyilatkozott, ugv az 
itthon levő magyar nép morális ereje sem 
fog -egyetlen vonatkozásban sem meginogni, 
ha a Gondviselés még továbbt-aríó háborús 
megpróbáltatásokat, szenvedéseket és nélkü-
lözéseket ró is reánk. És amikor az itthon-
maradottak háborús kötelességeiről szólok, 
két irányban hivom fel Szeged város egész 
közönségét, 

A hetedik fuidikölcsön 
jegyzése alkalmából felkérem elsősorban a 
tekintetes törvényhatósági bizottságnak ösz-
szes tagjait, hogy hatékony közremüködé 
síikkel erős támaszai legyenek ennek a nagy-
fontosságú nemzeti ügynek. Nem elegendő a 
katonai fölényünk, a háború folytatására és 
befejezésére anyagi eszközök kellenek. A je-
lenlegi gazdasági helyzet igen kedvező a 
badikölcsön-jegyzés szempontjából, a pénz-
bőség jelei mutatkoznak mindenütt, a mező-
gazdasági év is jól zárult, a szegedi szántó-
földek idei jövedelméből egész nagv vagyo-
nok keletkeztek, gazdáink nagv pénzfelesleg-
gel rendelkeznek. A minél nagyobb siker 
eminens országos érdekéből a jegyzésben 
részt kell venniök mindazoknak, aikik eddig 
akár közömbösségből, akár tájékozatlanság-
ból a pénzbefektetés e módjától ideg nked-
tek és akik ebbeli kötelezettségüknek nem 
tettek eleget oly mértékben, mint azt az or-
szág egyeteme tőlük vagyonukhoz és jöve-
delmükhöz mérten joggal elvárja. 

Megértetni kell mindenkivel, hogy a- ha-
dikölcsön révén összegyűlő pénz nélkül had-
seregünk működése megbénulna, amivel nem 
csak az eddig elért eredményeket veszélyez-
tetnők, de mindenünket, egész vagyonunkat 
oktalan, könnyelmű módon kockára tennők; 
megértetni kell mindenkivel, hogv a létünk-
ért folytatott küzdelem anvagi eszközeit a 
legnagyobb készséggel kell az állam rendel-
kezésére bocsátani; mindenkinek részt ven-
nie kell a béke kivivására szükséges anyagi 
eszközök előteremtésében. 

Ezzel kapcsolatosan bejelentem a tekin-
tetes törvényhatósági bizottságnak, hogy vá-

rosunk lakossága háborús kötelességét ebben 
a vonatkozásban is méltó módon gyakorolja, 
a lakosság érdeklődésének felköltése érdeké-
ből indkoltnak tartottam a városi hatóság, a 
törvényhatósági bizottság, az egvházi fér-
fiak, a pénzintézetek élén álló vezető férfiak 
és a sajtó munkásainak bevonásával, mind-
annyi közvetlen, önfeláldozó és önzetlen 
munkásságának igénybevételével két köz-
ponti propagativ bizottságot alakítani, egyi-
ket a belterületen, a másikat a külterületen 
kifejtendő akció Vezetésére és iránvitására, 
hogv az egész polgársággal megértessék a 
hadikölcsön jegyzésének szükségszerű, haza-
fias, emellett hasznos és előnvös -rendelteté-
sét. A belterületi propaganda bizottság el-
nökségére dr. Pálfy József árvaszéki elnök 
urat, a külterületi propaganda bizottság el-
nökségére dr. Turóczy Mihálv városi tiszti 
főügyész urat kértem fel és az egész akció 
további vezetésével a -szab. kir. város -polgár-
mesterének személves hatékonv támogatása 
mellett őket bíztam meg. 

Még egy nagyfontosságú iigv van, m'-Iy-
r, a tekintetes törvényhatósági bizottság tel4 

i s figyelmét felhívom: arról van szó, hogy 
a katonaság fehérnémü-készlete elfo-
gyott. 

a beállott hiányt pótolni kell. ezért a honvé-
delmi miniszter ur az egész országban fehér-
nemű-gyűjtést rendelt el. Az egész gyűjtési 
akció szervezésével Taschler Endre városi 
főjegyző urat és Völgyessy János városi gaz-
ddsz urat kértem fel és bíztam meg, akik 
közvetlen érintkezésbe léptek a nagyméltó-
ságú m. kir. honvédelmi miniszter ur kikül-
döttjével; a polgármesternő úrasszony el-
nöklete alatt egy lelkes női bizottság is kezé-
be fogja venni az ügyei és én mindenkit ar-
ra kérek, hogy a gyűjtés sikerét tanáccsal, 
tevékenységgel és buzgó példaadással moz-
dítsa elő. Nem szabad szem elől téveszteni 
azt, hogy aki a hadsereg szükségletének fe-
dezéséhez hozzájárul, az a magvar kazának 
hoz áldozatot és csak tartozó kötelességet 
teljesít, amikor -felesleges készletéből jut tat 
azoknak a hős katonáknak, akik távol, tart-
ják az -ellenséges haderőt a mi határainktól, 
akik megvédik a rni otthonunkalt. a mi házi 
tűzhelyeinket. 

Befejezésül azon szilárd m e g g y ő z ő d j 
semuek adok kifejezést, hogv Szeged város 
itihon maradt polgársága az ő háborús kö-
telességeit minden irányban hazafias kész-
ségei teljesíteni fogja; kifejezésre fogja jut-
tatni vitéz katonáink iránt való háláját és 
határtalan szeretetét, teljesíti azt az elemi 
kötelességet, hogv mindkét mozgalommal 
támogatására siet »z államnak és a hadse-
regnek; épen azért egv pillanatig sem sza-
bad kételkednünk abban, hogv ellenségeink 
sem katonai téren, sem az ellenünk folytatott 
gazdasági harcban célt érni nem fognak; a 
háborús kötelességeknek a fronton és Lthon 
teljesítése azt fogja eredményezni, hogv a 
most még duló világháború eseményeiből, az 
olaszországi győzelmeinkből, az oroszorszá-
gi bei zavarokból, de főként az összes had-
viselő államok népei által érzett általános 
békevágyból 3 világbéke fog kibontakozni és 
a sok-sok vérveszteség, szenvedés és nélkü-
lözés után egy szebb jövő fog elkövetkezni. 

Ezekkel az érzésekkel eltelve szívélye-
st n üdvözlöm a tekintetes törvényhatósági 
bizottság mfegjeient .tagjait és a november 
havi rendes közgyűlést megnyitom. 

A beszédre dr. Somogyi Szilveszter .pol-
gármester válaszolt. A város közgyűlése ne-
vében nagyon köszöni a rendkívül szép, ko-
moly és hazafias érzésekkel felt elnöki meg-
nyitót. Biztosit a -a főispánt, hogv Szeged 
hazafias közöns ge —• mint a multba-n, ugy 
most is — ereiéhz mérten ki fogia venni ré-
szét a hadikö'csönjegvzésekből. A háború 
h 'vamán sohasem álltunk olvan jól, mini 
most és tudtuk, hogy hős fiaink fegyvere n 
legjobb eszköz valutánk megjavítására. A 


