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szószékről izgatott Szerbia mellett és a ma-

gyarság ellen. A pópát a hódsági járásbíró-

ságra kisérték; az ottani hazafias svábok 

meg akarták lincselni, de a csendőrök meg-

védelmezték a nép jogos dühe ellen, úfutakon 

a birót tartóztatták le, ugyancsak izgatás 

miatt. 

PUTNIK MEGÉRKEZETT SZERBIÁBA. 

Putriik vajda, a szerb vezérkar főnöke, 
aki 'tudvalevőleg vasárnap este 11 óra 30 perc-
kor különvonattal elutazott Budapestről, Ver-
ciorován és Bukaresten keresztül Nisbe megy, 
Putnik tábornokot egy vezérkari tiszt kisérte 
a határig. Putnik ma megérkezett a szerb fő-
hadiszállásra. 

Örömmámor Szegeden. 

A tegnap és tegnapelőtti nagy emberhul-

lámzás után ma az ember forgalom Szeged 

utcáin mintha kissé megcsappant volna. Be-

vonultak a legények, a (katonák a kaszárnyák-

ba, aihod lázas előkészületek folynak — az in-

dulásra. Folyamatban van a fölszerelés, mely 

a dolog természeténél fogva még napokat fog 

igénybe venni. Amit már tegnap hangoztat-

tunk, mind több oldalról megerősítést nyer, 

tudniillik a nép nem a háborútól tart, hanem 

annak elmaradásától fél. Ez azonban kizárt 

dolog, miután a háború már valójában folyik, 

hisz Belgrád, a szerbek fővárosa hadi tény ál-

tal birtokunkba került. 

Szegeden elsőnek szerdán délután fél öt-

kor a Délmagyarország rend-kivüli száma ér-

tesítette a közönséget a monarchia ezen első 

diadaláról Anélkül, hegy ennek jelentőségét 

túlbecsülnék, mégis jóleső érzés, hogy az el-

lenség fővárosának ormain diadalmasan lobog 

a monarchia zászlója és, ami nekünk magya-

roknak külön büszkeségünk, magyar fiuk lép-

tek először Szerbia és a szerb főváros terüle-

tére. Lapunk szenzációs hire valóságos öröm-

mámort váltott ki a telkekből, mely igazi en-

thuziazmussá fokozódott, amikor délután hat 

és hét óra között Fichtner Sándor karnagy ve-

zetése mellett a szegedi honvéd zenekar a 

Rákóczi-induló lélekemelő hangjai mellett vé-

gigjárta a város főbb utcáit. Ezerszámra kö-

vette a (telkes közönség a zenekart. Katonák, 

civilek összeölelkezve, örömtől kipirultán 

mentek, táncoltak a zene után, az ablakokból 

pedig hölgyek lengeítéik zsebkendőiket. Ün-

nepi érzést, ünnepi hangulatot fakasztott a 

lelkekből ez az első diadal, melynek erkölcsi 

jelentősége és hatása kiszámíthatatlan. 

A zimonyi hid felrobbantása félig a lai-

kusok szemében ront valamicskét a belgrádi 

diadal fölött érzett örömön, de nem szabad 

ennek valami nagy jelentőséget tulajdonita-

nunk, mert hidászaink egy-két nap-alatt hely-

re fogják állítani és a legnehezebb katonai jár-

müvek számára is használhatóvá fogják tenni 

a hidat. Belgrád bevétele után Szerbia elleni 

hadműveleteink főbázisa természetszerűen a 

szerb főváros lesz. 

Régi magyar krónikák Landorfehérvárá-

ban, máskép Nándorfehérváron a mai naptól 

fogva oly sok idő után ismét a magyar tör-

vények, a mostani hadi állapot kivételes tör-

vényei, lesznek érvényben. 

Biztató képzelet lélekemelő hatása csak 

fokozni fogja azt a lelkesedést, mely máris 

kiárad a szivekből. 

Szeged akciója 
a katonák családjaiért. 
Mint értesülünk, Szeged társadalma 

akciót készül indítani a Szegedről bevonult 

katonák családjainak segélyezésére. A sze-

gedi leszámoló hivatal tisztviselői már ma 

megindították a gyűjtést a maguk körében 

s a gyűjtésnek igen szép eredménye lett: 

kilencven koronát sikerült összeteremteni. 

Az összeget ma délelőtt átadták Somogyi 

Szilveszter dr. főkapitánynak, aki meghat-

va mondott érte köszönetet. 

A jótékony akció ügyében különben 

holnap, csütörtökön értekezletre jönnek 

össze a szegedi jótékonysági intézmények 

vezérasszonyai, hogy megbeszéljék, ho-

gyan, milyen formában indítsák meg a 

gyűjtést a tartalékosok családjaiért. Mint 

értesülünk, egy jótékonyságáról közismert 

szegedi ur máris nagyobb összeget helye-

zett letétbe a nyomorgó családok részére. 

Bizton hisszük, hogy itt, a magyarság nem-

zeti fővárosában mindenki tudni fogja kö-

telességét és imponáló eredménnyel el fog 

majd végződni a szegedi nemes, hazafias 

igyekezet. 

Szegeden fölemelték a kenyér árát. 

A háború kövtkeztéiben a szegedi piacon 
is emelkedett az élelmiszerek ára, ami a kö-
zönség körében érthető nyugtalanságot kel-
tett. Az élelmiszerek drágulása megkezdődött 
a kenyérrel, amelynek kilója a boltokban 
négy, illetve két fillérrel emelkedett. Négy-
gyei a fehér, kettővel a barna kenyér kilója. 
Amint a főkapitány alábbi nyilatkozatából 
kitűnik, a kenyér árának ilyen mértékben 
való felsrófolása tisztán kapzsiság volt, mert 
a piacon a fehér kenyér ára 34 fillér, a bar-
náé 32 fillér, a boltokban pedig még két fil-
lérrel drágább. Egyébként a piaci árak emel-
kedéséről s általában az élelmiszerek drágu-
lásáról Somogyi Szilveszter dr. főkapitány 
a következőket mondta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— Eddig a piaci árakban emelkedés nem 
igen tapasztalható. A hus ára egyáltalán nem 
emelkedett, sütni való marhahús 140—150, 
levesihus 130—140, paprikáshus 120—130 fil-
lér, szóval a régi árak szerint adják most is. 
A tej 18—22 fillér, tojás 6—7 fillér. A fehér 
kenyér kilója 34, barnáé 32 fillér a piacon. 
Hogy a boltokban miért drágább, ennek nem 
tudom magyarázatát adni. Vártuk, hogy az 
élelmiszerek a háború következtében ország-
szerte megdrágulnak, de ha túlságba viszik 
az árak felsrófolását, akkor a hatóság közbe 
iog lépni és a törvény alapján fog eljárni. 
Szegeden hiríil sem szabad olyan drágának 
lenni az élelmiszereknek, mint más városok-
ban, mert hozzánk behozzák a terményeket a 
tanyaiak s a tanyán negyvenezer ember él 
abból, amit a városnak elad. Én tehát abban 
a hitben vagyok, hogy Szegeden az élelmi-
szerek ára csak kis mértékben fog emelked-
ni. 

Mindenesetre megnyugtató ez a nyilat-
kozat a közönségre, ám konstatálni kell, hogy 
máris vannak eladók, akik visszaélve a hely-
zettel, valósággal uzsoraalapon üzérkednek az 
élelmiszerekkel. Panaszok érkeztek hozzánk, 
hogy voltak kofák, akik két fillérjével adták 
a krumpli darabját, holott még tegnap, teg-
napelőtt egy liter nyolc fillér volt. Azután ott 
van a kenyér-uzsora s amint értesülünk, a 
húsárak emelésére is készülődnek az eladók. 
A mészárosok vasárnap már tárgyaltak is 
ebben az ügyben, de megállapodásra jutni 
nem tudtak. Az a szándékuk állítólag, hogy 
elsejéig várnak s elsején fogják hirtelen emel-
ni a hus árát. A hatóságnak föltétlenül résen 
kell tennie, hogy ez ne történjék meg, mert 
serremiképen sem indokolt s ha megtörténik, 
akkor ismét a hatóságilag való huseldrusiids 

eszközléséhez kell folyamodni. 
Egyébként általánosságban az egész or-

szág területén az 1912-ik évi 63-ik törvény-
cikk módot nyújt a kormánynak, hogy az 
élelmiszerek megdrágulása ellen megvédje a 
közönségéi. A törvény 7-ik szakasza ugyanis 
a következőket mondja: 

Ahol attól lehet tartani, hogy a fogyasz-
tási cikkek ára a nem tényleges állományú 
legénységnek nagyobb számban történő be-
vonulása következtében aránytalanul és pe-
dig nem indokolt mértékben föl fog szökni, 
elrendelheti a minisztérium, hogy ott a leg-
szükségesebb élelmezési cikkekért követelhető 
legmagasabb árakat a közigazgatási hdtóság 
megállapítsa. 

Ennek a szakasznak az alapján tehát a 
minisztérium jogosítva van már most intéz-
kedni. A törvény arról is gondoskodik, hogy 
az ármegáWapitásnak büntető következménye 
legyen. Aki ugyanis a kormány rendelkezését 
megszegi, kihágást követ el és két hónapig 
terjedhető elzárással, valamint 600 koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel bünteíődik. 

LESZ ELÉG GABONA . 

A háborúval 'kapcsolatban fölmerült az 
krrdes, hogy v-ijjou a monarchia gsborm-
szükségletének kielégítésére tesz-© elég ga-
bona a belföldön. Nolha az idén a termé* 
nagyságát még hiztosan nem tudjuk, annyi 
bizonyos, hogy legalább a tavaszig elegendő 
a belföldi gabona. Ná lunk a termés nagy né 
sz© be van takarítva, Ausztr iában a termé; 
felével, végeztek és a még há tra levő részt 
Magyarországon és Ausztriában is — termé 
szelesen késedelemmel, — de be fogják taka 
r i tká im. A monarchia szükséglete 60—61 
millió métermázsa. Tekintetei azonban a 
mozgósításra, ez a szükséglet nagyabb Lmz. 
A termés Magyarcrezágon és Ausztriában 
cO millió métermázsa, eddig vettek 1.15 mi l l ió 
métermázsa amerikai búzát, ugy, hogy az 
aratás és az idegen búzaimport 1915. tavaszá 
ig a belföldi szükségletet k i fogja eiégiteni. 

Ugyanaz ál l a rozst érmésről. A zabnak 
most a hadisziikságlet szempontjából, nag j 
szerepe van. De a megnövekedett szükséglet 
ellenére 1914. végéig és 1915. elejéig biztosít-
va van a kellő mennyiség. Különben is az 
automobil m ind nagyobb jelentőségre tesz 
szert és ez a hadsereg zabszükségletét bizo 
r.yos mértékig csökkenti. Anny i t meg lehet 
állapítaná, hogy Magyarország és Ausztria 
gabcnasziikséglete több hónapra biztosítva 
tan anélkül, hogy igénybe kellene venni ide-
gen búzát. 

V ISSZAHOZTÁK A D I Á K O K A T A SZÜN 
I D E I G Y E R M E K T E L E P R Ő L . 

A szünidei gyermektelep jótékony bizott-
sága minden évben a nyár i vakációra üdülés 
végett a tanyára kü ld i k i a beteges, gyön, • 
szervezetű diákokat. Az idén is ju l ius elejt' 
közel félszáz tanuló ment k i a tanyákra a 
szünidei gyermektelep jóvoltából, hogy oda 
kint lelkes magyar tanítóknál erőt és egé z 
séget szerezzenek a további tanulmányaik 
hoz 

Most, hogy a háború kitört, a diákek va-
kációját meg kellett szakítani. A szünid-1 
gyermektelep haza hozta a tanyákról a kis 
diákokat, akiknek nagy javulására vált a 
néhány heti üdülés is. M ig a háborús ália-
P' tok véget nem érnek, addig több gyereket 
neon is küldel el nyaralni a jótékony egy- -
sülét. 

Feihivás a szegedi ifjakhoz. 
A szegedi ifjak ezekben a napokban 

méltóan viselkednek a magyar névhez. 

A szegedi ifjúság mindig nevezetes volt 

arról, hogyha kellett, tettekkel is bebizo-

nyította, mivel tartozik a hazának s em-

bertársainak. Ezúttal nem kívánunk tő-

letek egyebet, mint azt, keressétek az al-

kalmat, hol lehetnek segítségére a köz-

szolgálatnak. Ezúttal arra hívunk föl ben-

neteket, jelentkezzetek a magyar királyi 


