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terjedése elleni védekezés okos és erélyes 
/preventív intézkedésekben merül ki. Szerin-
tem ez niincs biztosítva, amikor Szegeden 
több mint 600 spanyolbeteg van és az orvo-
sok könyörgés és dupla fizetés mellett sem 
tudnak kocsihoz jutni. 

Szegedi ékszerészek 
becsomagolták arany tárgyaikat. 
— dt fiumei események hatása Szegeden. — 

(Saját tudósítónk tél.) A fiumei megdöb-
bentő események mintha fölrázták, volna az 
országot á ju l t tehetetlenségéből. Szeged egész 
reggeli képe megváltozott az esemény óriási 
hatása alatt. A lapokat valósággal szétkap-
kodták és az emberek csoportosulva tárgyal-
ták ezt az ország rendítő nagy eseményt, a 
melynek hatalmas hullámai kivetették a 
Weker le-kormányt is helyéből. 

A hir különösen Szeged kereskedelmi éle-
tére gyakorolt nagy hatást. A kereskedők kö-
zül különösen azok, akik még értékesebb áruk-
kal rendelkeznek, nyomban Budapestre tele-
fonáltak ujabb információkért. Az informá-
ciók ínég vigasztalanabb ' (képet mutattak, 
mint a reggeli lapok híradásai, ugy hogy a 
kereskedők féltettebb áruikat kezdték össze-
csomagolni, 

Még a, délelőtt folyamján csaknem 
•minden szegedi ékszerész kirakatából 
eltűntek az értékesebb aranynemüek. 
Elsőnek az Arang Károly cég csomagol-

tatott. Csak az ezüstneműek, china-ezüst dol-
gok és arannyal fut ta tot t dísztárgyak marad-
tak a kirakatokban; az aranyat mind becso-
magolták és olyan helyekre szállították, ahol 
biztonságban vannalk „minden esetleges rab-
lási és fosztogatás! kísérlettel" szemben, ame-
lyek elmaradhatatlan tünetei a forradalmi 
átalakulásoknak. A. többi szegedi ékszerész 
természetesen hamarosan értesült az Arany 
Károlynál folyó csomagolásokról és érdeklőd-
n i kezdtek aziránt, hogy minek következté-
ben határozták el magukat erre a cselekedet-
re. Mi volt a válasz, nem sikerült megtud-
nunk, tény azonban 

Ia fölrilágositásokra minden szegedi 
ékszerész beszedte a kirakatokból az 
aranytárgyakat és megkezdte a cso-

magolásokat. 
Délutánra már nem volt Szegeden ékszerész 

üzlet, amelyben az értékesebb aranytárgyak 
ne lettek volna becsomagolva. Az ékszerészek-
nek ez az intézkedése természetesen riadal-
mat keltett egyesek körében, akik. csakhamar 
követték az ékszerészel: példáját. 

Jellemző, hogy a közhangulatot egyálta-
lán nem nyugtatta meg az a hivatalos formá-
ban és hivatalos helyről érkezett hir, amelyet 
a királyi ügyészség továbbított elsőnek, hogy 
tudniillik Fiumét visszafoglaltuk és ott a 
rend teljesen helyreállott. 
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(Britannia-szálló mellett.) 

Kelemen főispán a kiil- és 
belpolitikai helyzetről. 

(Saját tudósítónktól.) Csongrád vármegye 
törvényhatósági bizottsága tegnap tartotta, 
évnegyedes közgyűlését, amelyet dr. Kelemen 
Béla főispán lendületes beszéddel nyitott meg. 
A beszédben, amelyben a nagy kiil- és belpo-
litikai kérdésekkel foglalkozott, a következő-
ket mondta a főispán: 

Békeinditványimk elküldése óta eltelt há-
rom heti idő alatt komoly okunk volt remény-
leni, liogy Wilson tekintélye és az ő égisze 
alatt a több mint 4 év óta duló kegyetlen há-
borút tisztességes bőkével befejezni fogjuk. 
Az amerikai válasz megérkezése előtt világ-
történeti jelentőséggel biró uj államalakulá-
sok történtek; Ausztria részeire bomlott, szö-
vetségi állammá alakult á t s Magyarország 
4 évszázados küzdelmek után az osztrák nyűg 
töt sZabadultan, állami teljes függetlensége és 
gazdasági önállóságának (megvalósítása út-
jára lépett, 

Kétségbevonhatatlan dolog az, hogy a mi 
harcunk önvédelmi harc volt; mi idegen te-
rületet hódítani nem akart úrék. Állami ép-
ségünk fen tar tása mellett hazánk területének 
épségben tartósára és nemzeti létünk bizton-
ságára törekedtünk. Csak ezt a célt tartottuk 
szemeink előtt és mindig epekedtünk a béke 
után; harcolni kénytelenek voltunk, de min-
dig és állandóan a béke után vágyakoztunk. 
Éppen ezért borítja el lelkünket a keserűség-
nek és a fájdalomnak érzete, mert békekész-
ségünk a hadviselő államok alapföltételeinek 
teljes elfogadása után is nem részesült megér-
demelt elbánásban. Őszintén átérezve tettük 
magunkévá Wilson békeföltóteleit, mer t hi-
szen ezen föltótelek egyik kiindulási pontja 
az volt, hogy minden félnek minden kérdés 
végleges megoldásét az igazságosságra kell 
fektetnie, mert esak igy érhetjük el az állan-
dó békét. 

Az állandó béke az, amit mi alkarunk, a 
mire mi törekszünk és az igazságosság az. 
amely elv alapján minden vitás kérdést meg-
oldani készek vagyunk. 

Éppen azért, bármilyen fájdalmas érzés 
ura l ja is szivünket, hogy a teljesen közel hitt 
békétől ideig-óráig eltávolíttattunk, nem le-
het, nem szabad, hogy csüggedés vegyen erőt 
raj tunk. Küzdelmünk tárgya és célja tovább 
is, ami eddig volt. megvédeni hazánk területi 
épségét; és Ausztria állami életétől elszakad-
va, a Habsburg-dinasztia alatt megvalósítani 
a független állami élet teljességét. Ebben a 
keretben kívánjuk biztosítani a hazánkban éiő 
összes nemMliségek szabad fejlődéséi, a de-
mokrácia követelményeinek, a népuralom 
elveinek érvényesülését. 

Tragikusabb szerencsétlenség nem érhet-
ne bennünket, mintha most, - oly irtózatos 
vérveszteség után,.— a bábom ötödik évében 
belső ellenség pusztítaná magyar népiinlket. 
Igazi katasztrófa volna, ha most, az ellenünk 
felbujtott nemzetiségiek, vagy az osztály-gyű-
löletre izgatott tömegek anarchiája folytén 
önönmagunk pusztítanánk el azokat az érté-
keket, melyek, mert országunk hadiszintér 
nem volt, bsteu különös kegyelme folytán a 
íkülháboru folyamán annak borzalmaitól meg-
óva maradtak. A reánk következő legnehezebb 
időben mindenkit egyformán az a legfőköte-
lesség terhel, végső erőfeszítéssel és teljes ön-
feláldozással közreműködjék abban, hogy a 
mi országunk, a m i ezeréves f a g y a i hazánk 
sem kültáiuadások, sem belviszályok miatt 
romlást és pusztulást ne szenvedjen. 

Amikor összetartásra, törvénytiszteletre 
és rendszeretetre hiyoru fel a vármegye lakos-
ságát, amikor óvni kivárok mindenkit attól, 
hogy bátortalanul, esiiggedésse], lemondással 
nézzen a jövő események elé Apponyi Albert 
grófnak eszmemenetét kiváltom az emlékezet-
be fölidézni. Lehetetlen, liogy amikor a népek 
szövetségének bekövetkezését hirdetik, akkor 
kicsinylőleg járjanak el egy olyan nemzettel 
szemben, amely ebben a háborúban ugy tör-
hetetlen hűsége, mint katonáink hősiessége, 

az ellenséggel szemben tanusitott lovagias 
magatartása által az elsők között áll a világ-
háború harcosai sorában és amelynek zász-
lóját a legkisebb mocsok sem érte. Lehetetlen, 
hogy egy nemzet, amely ilyen kapitálissal ül 
a népek tanácskozó asztalához, amikor az élet-
képes és az emberiség együttes jogát szolgál-
ni hivatott nemzetek sorsa fölött döntenek, 
ez a nemzet ne kapjon neki megfelelő helyet 
abban az u j népszövetségben, amelynek Lótre-
jövetelét mindannyian örömmel fogjuk üd-
vözölni. 

A rom n nemzeti tanácsot is 
elismerték a franciák 

Bukarest, október 24. A francia (külügy-
minisztérium október 12-én kelt nyilatkozatá-
ban a Párásban székelő cseh nemzeti tanács 
mintá jára megalakult román nemzeti taná-
csot hivatalosan elismerte. A román nemzeti 
tanács kitűzött célja az, hogy az antant ha-
talmak érdekeinek a szemmeltartásával az ed-
dig leigázott összes románokat felszabadítsa 
és egyesítse. 

KÖZGAZDASÁG 
OOPO 

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: 
A tőzsdén a második félidőben a belpolitikai 
liirek hatása alat t szilárdult az irányzat. 
Különösen a kuliszárfolya.moik emelkedtek. A 
korlátértékek nagyrésze azonban nem javult. 
A forgalom rendkívül élénk volt. 

Magyar Hitel 1000-4056. Osztrák Hitel 
640—60, Agrár 710—805, Fabank 010—666. 
Hazai 478—490, Kereskedelmi Bank 5070—80, 
Magyar Bank 765—810, Concordia 620 -010. 
Viktória 1215, Salgó 885-915, R i m a 904—30, 
Ganz 3500—550, Sehlick 395—407, Adria 1050 
-.60, Államvasút 824-22, Clotild 390—400, 
Nasiei 2190-50. 

Óráját és ékszereit 
iaviftassa elsőrangú óra- és ékszer* 

üzletemben. S z o l i d á ra k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v . v . F I S C H E K K. . v . v 
Korzó-kávéház mellett. 

A Délmagyar® 
tCtadőhivsits! 
Szerkesztőség 
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81 

305. 


