
4. DELMAiGYAiROBSZAG Szeged, 1914. augusztus 12. 

HÍREK 
0000 

A szegedi rendőrség intézkedései 
a hadiállapottal kapcsolatban 

(Saját tudósítónktól.) Somogyi Szilvesz-
ter dr. főkapitány ma érdekes rendeletet adott 
ki, mely a hadiáljapottail kapcsolatosan 
íontos intézkedéseket tartalmaz. A '.főkapitány 
rendeletét, amely szigorúan utasítást ad a 
rendörségnek főként a szertbekkel való bánás-
módot vonatkozólag, — itt közöljük: 

Útlevelet, kivándorlást engedélyt nem 
szabad adni, akinek van is, attól liehetőleg 
vissza kell venni. 

Alaptalan támadások ellen megvédendők a 
szerbek. 

Nem gyanús oroszok az országot nyugat 
felé elhagyhatják. 

A távírda és (távbeszélő rongálásról je-
lentés teendő a főispánnak és éríesitenii kell 
a legközelebbi postahivatalit. 

Orosz és szerb katonaszökevények nem. 
levelezhetnek, a posta levelüket a rendőrség-
nek adja át. 

A fegyvereket nemi kell beszedni. 
A kémkedésnek csak gyanúja esetén is 

az illető a kir. ügyészség illetve katonai ha-
tóság elé állítandó, szabadon nem bocsátiható. 

Szerbiából ide átjött és ott tényleges 
szolgálatot teljesített szerbiai katonaszökevé-
nyek letartóztatandók és a szegedi, II. kir. 
honvéd iker. parancsnokság elé álütandók. 

Orosz, szerb és francia foglyokról (ellen-
séges állományú tagjai, ellenséges államok 
íegyverképes hadkötelesei, vagy szökevényei) 
kimiultatás i2—2 példányban a> dl ügy,min isz-
terhez terjesztendő a polgármester utján. iNö-
vedék és 'fogyaték esetén is külön-külön. 

Nyomósabb ok nélkül és önhatalmúlag 
szerbekét elfogni nem szabad. A katonaság 
vagy csendőrség által átadott ilyen foglyok 
szabadon eresztendők. 

A szerb katonák mint hadi foglyok elifo-
gandók, s a katonai parancsnokságnak át-
adandók, úgyszintén az oroszok is. A fegy-
verképes de nem tényleges katona szerbek és 
oroszok katonai hatósággal egyetértve az or-
szág belsejébe biztos hdyre internálandóik, a 
•katonaorvosok, iha e minőségüket igazolják, 
haza bocsátandók. Fegyverképtelen oroszok 
és szerbek, iha kémkedésre nem gyanúsak, a 
monarchia területét elhagyhatják, de a had-
műveleti felvonulás területét nem érinthetik. 
Internált hadi foglyokról esetről-esetre jelen-
tés a mfnisterlhez és a főispánhoz teendő. 

Az ipartörvény és a női alkalmazottak éj-
jeli munkája tilalrnazásáról szóló törvények 
rendelkezéseinek be nem tartása miatt az el-
járás mellőzendő. 

Az élelmiszerek és az 1-ső rendű szük-
ségletek kielégítésére szolgáló egyéb cikkek 
(tüzelő anyag, ruha, katonai felszerelés) árát, 
vagy az ezek közül szükséges szolgáltatások 
díjazását aránytalanul magas összegben meg-
szabni, még a kereslet rendkívüli fokozódása 
esetén sem szabad. Ilyen eset a kihágás! 'bíró-
nál feljelentendő és soronkiviili eljárással 
meigtorlandó. A büntetés 15 napi elzárás és 
200 korona pénzbüntetés lehet. 

— Az ókereszturi szerbek hazafiassága. 
A mostani viszonyok között kétségtelenül 
legnehezebb helyzetben vannak azo\ a szerb 
nemzetiségek, akik Magyarországot vallják 
hazájuknak és magyar érzelmeket táplálnak 
lelkükben. Pedig, hogy a délvidéki szerbek 

nagy része milyen hazafiasan viselkedik, ezt 
élénken illusztrálja az alábbi tudósítás, ame-
lyet a közeli Ókereszturról kaptunk. Az óke-
reszturi görögkeleti szerb hitközség tegnap 
közgyűlést tartott, amelyen egyhangúlag, 
nagy lelkesedéssel a Vörös Kereszt Egyesü-
let támogatására ezer koronát szavaztak 
meg; a hadba vonult katonák családtagja ' 

szere r>' dig 500 koronát. Egyben elhatároz 

ta a hitközségi közgyűlés, hogy amennyiben 
a további körülmények szükségessé teszik, 
további áldozatokat is a legnagyobb örömmel 
és lelkesedéssel kész hozni. Érdekes még. 
hogy tegnap délután egy 30 évén félüli szerb 
ember megjelent Molnár János községi al-
jegyzőnél. ós dacára, hogy nem is hadköteles, 
katona sohase volt és családja van, bejelen-
tette, hogy katona akar lenni és küzdeni 
akar a haza ellenségei eliten. A szükséges 
iratokkal a katonai hatósághoz utasították. 

— A behivottak családtagjaiért. A 
városháza bizottsági termében kedd délután 
5 órára a segélyezési akció bizottságának 
tisztikarát Cicatricis Lajos dr. főispán gyű-
lésre hiVta össze. A tisztikar hölgytagjai Kö-
zül a következők jelentek meg: Rósa lzsó-
né, Polgár Lászlóné, Turcsányi lm ró ne, Kú-
szó Istvánná, Balassa Árminoé, Raskó Tsr-
'.'ánné és Kiss Olga. A megjelent férfitagok 
között voltak: Rósa Izsó dr., országgyűlési 
képviselő, Bokor Adolf, Szele Róbert, Vég-
man Ferenc dr., Jánossy Gyula 'Turcsányi 
Imre dr., tíecsey Károly dr., Balassa Ármin 
dr., Dobay Gyula dr., Szeles József dr., Sza-
lay József dr., homor István és Griin Béla 
dr. Cicatricis Lajos dr. főispán elnökölt, elő-
adó Somogyi Szilveszter dr. volt. 

— Az akció elveinek ismertetése miatt 
hivtem össze a segélyezési bizottság tiszti-
Karát — kezdte megnyitó beszédét a főispán. 
- - Célunk, hogy a jótékonysági egyesületek 
egymással és a hatósággal kontaktusba jöj-
jenek. 

Somogyi Szilveszter előadó fölolvassa a 
központi bizottság áltál kiadott jelentést: 
Irányelvek az országos segélyezés tárgyá-
ban. Előadja aztán, hogy a szegedi bizott-
ság nem, fogja gyűjtését a központi irodá-
nak íölküldeni, hanem helyi segély készpénz 
kifizetés lesz. Az állaim segíteni fogja a be-
vonultak családtagjait, a 8 éven felüliek na-
pi 37.6 fülért, a nyolc éven aluliak ennek fe-
lét kapják. Ajánlja, hogy a központi bizott-
ság a tanács tagjait ih'ivja meg társe'nökók-
nek. Az egyes bizottságok elnökei lettek: 
Koczor János, az adományi; Gaúl Endre dr., 
a patrouage; Balogh 'Károly a siegély, Tasfli-
ter Endre a .munkaközvetítőé. Ki kell nyo-
mozni, — folytatta a főkapitány, —• hogy 
melyik család szorul segélyre. Ma a tanfel-
ügyelő a tanítók vezetésével' összeírta a csa-
ládokat s a diákokat is berendelték, akik di-
cséretes buzgalommal végeztéik el a kiosztott 
munkákat. 

Bokor Pál bejelenti, hogy külön lajstrom 
készül azokról, akiknek gyermekei napi el-
látásban részesülnek a Napközi-Otthonban. 

Cicatricis Lajos dr.: Az összeírás foly-
tán a törvény szerint -meghatározott és kije-
lölt család-ok kapnak segélyt1 s akik már kap-
tak, nehogy kihasználják az alapot, külön föl-
jegyeztetnek s fölterjesztik a honvédelmi mi-
ni sztériumba. 

Somogyi Szilveszter dr. főkapitány beje-
lenti a bizottságnak, hogy a havi segély-alap 
kifogyott s arról csakis összehívott közgyű-
lés hozhat határozatot. Cicatricis Lajos ajánl-
ja,, hogy a bizottság azon része, amelynek 
resszorljába tartozik ez az ügy, forduljon a 
tanácshoz. 17,000 korona gyűlt össze, mely-
ből naponta adtak ki segélyt, összesen 10,000 
koronát. 

Vé'gman Ferenc dr.: Az ügyrend szerint 
csakis augusztus 16-án ül össze a központi 
bizottság. Óva inti a -főkapitányt, hogy oly 
bőkezűen bánjanak a segélyek -kiutalásával, 
mert lesznek szűkebb idők ís s -még a Dáriu-
sok kincse is elfogyhat. A főkapitány szerint 
szükséges a folytonos segélyezés, mert a ka-
tonák levelezésiben állanak családjaikkal s 
azok bizonyára sokkal nagyobb lelkesedéssel 
mennek a háborúba, ha tudják, hogy odahaza 
biztonságban van családjuk. 

Még Raskó Istvánué jelentette be, hogy 
Ülatífelder Gyula püspök a Szt. Antal per-
se ly szemérmes gyermekei részére utalt pén-
zt :et, — mely havonta 300 korona, - - ió-
tek onvcél ra aján dékozza. 

— Hódmezővásárhely hódolata a ki-
rálynak. Amint Szegeden, ugy Hódmezővásár-
helyen is tartottak egy nagy értekezletet, a 
melyen arról határoztak, hogy milyen mó-
don intézzék a hadba vonultak Itth-on maradt 
családtagjainak segélyezését. Az értexezlet-
bői, amelyen Cictítricis Lajos dr. főispán el-
nökölt, Hódmezővásárhely közönsége hódoló 
föliratot intézett a királyhoz. A Szegeden 
tartózkodó főispán kedden kapta meg a le-
iratot, almelyben a király köszönetét nyilvá-
nítja Hódimezővásárihely hódolatáén. 

— A behivottak családjaiért. A szegedi 
törvényszéken ma délelőtt Nagy Aiadár dr. 
elnöklésével teljes ülés volt, amely azzal fog-
1 átkozott, hogy miként járuljanak ahhoz az 
akcióhoz, amely a behivottak családján való 
anyagi segítést céloz. A teljes üiés elhatá-
rozta, hogy a bírói, ügyészi kar és a kezelő 
tisztviselők fizetéséből havonta egy százalé-
kot, a behivottak családtagjainak segélyezé-
sére adományozzák. A pénzt a törvényszéki 
elnök gyűjti össze és a -rendeltetési helyre 
szolgáltatja. 

A piaczi árak. A mostani viszonyok kö-
zött, amikor mélltán lehetett tartán! az élelmi-
szer uzsorától, a piaci árjegyzék sokszorosan 
érdekes. A rendőrség összeállítása szerint 
Szegeden 'fokozottabb drágulás nem észlel-
hető. Ezt bizonyltja az alábbi lista, mely Vtz 
augusztus 11-iiki áraikat tartalmazza: 

Kor.-tól Kor.-ie 

Hizott liba dbja 6 . - 9.60 
Sovány „ 3.20 4.10 
Hizott kacsa 2.50 3.10 
Sovány „ 1.20 1.90 
Csirke „ - . 6 0 1.30 
Tyúk , 1.60 1.90 
Pulyka „ 5.— 6.— 
Káposztafej száza , —.08 —.10 
Káposzta savanya ki/ója —.16 —.18 
Krumpli „ —.09 —.10 
Gyökér - . 1 6 - . 2 0 
Sárgarépa , . . . • „ - . 1 6 - . 2 0 
Torma - . 5 0 —.60 
Foghagyma , —.40 —.50 
Vöröshagyma - . 2 0 - . 3 0 
Marhahús sütni , 1.40 1.50 

levesnek „ 1.30 1.40 
„ paprikásnak , 1.20 1.30 

Borjúhús eleje 1.80 2.— 
hátulja 2.— 1.10 

Sertéshús „ 1.60 2 -
Zsir . 1.50 1.60 
Juhhus „ 1.30 1.40 
Tej literje —.20 —.24 
Tojás dbja - .06 —.07 
Kenyér fehér kilója —.40 — .— 

„ barna „ —.36 —.— 
Disznó élő súlyban 1. —.— —.— 

n 11 » 11. .— 
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IMMI 
Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11—34 
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