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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos BJ 
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Kip, kop, kip, kop, 
vidáman kopog a kis fa-cipő, hau-g-cs az utca, 
vidám -meló-diák üteine visszhangzik a leve-
gőben, f-a,cipős osöpps-éigek sietnek az iskoláiba. 
Arcuk duzzad az -egészségtől, pirosra csípte 
a hideg szellő, kis kezükön meleg kárász kez-
ty-ii... Egy bét előtt még mezítláb jártak, 
egy bté előtt még pityergő]e állt a szá-jaes-
káijuk, mert nem .mehettek el .megbámulni a 
fényes karácsonyi kirakatokat, a cif rárak ás, 
cmtányércs pojácát, a játókka-t-onáhat, a 
mennyből alászállott -aranybiimporos angy.ail-
k-álkiat. 

Apa hazajön, megverte a muszkát, meig 
a szerbet, meg a mindenkit, Mikor -miig nem 
volt háború, mindig volt cipőm,, aztán mezít-
láb jártam, édes -apám mim volt itthon, unos-t 
megint van cipőm: hazajön apa. A jő nénik 
meg a bácsik azért adták a cipőt, hogy mikor 
apa hazajön -ne tudja meg, hogy mezítláb 
jártunk. Mert megharagudna. Azt mondaná: 
Ejnye, szedte, ve-dte, mig én értetek harcol-
tam -a Kárpátokban:, nehogy az orosz ünne-
peljen karácsonyt az o-rszág szivében, -addig 
a gyermekeimet liagvtátok ázni, fáz,ni, me-
zitláb szaladgálni... Egy nagyot dobbantana 
a lábával Ezért van most cipőnk, ngy-e bácsi? 
és felnéz két égkék szemével. 

* i 
Nem, — gyermekem — n-dm azért van 

cipőd. Édes apádnak, — ka -hazajön, — nem 
lesz oka haragosan összeráncolni puslkap-ar-
íiistös homlokát, — a aduik, meg a bárnők 
teljesitik kötelességüket most is és a jövőben 
is. Sok mindenre kellett eddig, nem töll-ett 
cipő-re, de ezentúl már másként lesz. Ha 
majd apuk-a hazajön, feje -körül a bősök lát-
hatatlan glóriájával és látni fogja, liogy mi-
lyen takaros iklis igazándi facipŐd van, a 
térdére ültet és -igy fog mesélni: 

— Édes -kicsi fiam, Gyurikáin lelkem, 
mikor a magyar lionvédek, — mint hajdan 
a vörössipkások — rohamra -mennek, igy fo-
hászkodnak: Jézus segíts! Sokszor- fordul-
tam ezzel a -kéréssel az Istenemberlhez de lá-
tón nem liláiba* mert m-e-g is sagit-ett. Mikor 
nagy Oroszországban éjjeleniki-nt .majd meg-
vett az Isten hidege s nem jött álom a sze-
me-mire, mindig a te arcod j-ete-ut -mag előttem. 
Nem fájt a golyóütött:' seb, de • ijgolt a szi-
vem, mikor arra gondoltam* hogy az én Gyu-
rikáim fázik s tán cipőe-s-he, sincs a lábán- ze-
génynek. , . 

Gyurika -alaludt az apja öléiben... 
(t. r.) 

* 

* * 

:A Déhnayyarorazág első napi gyűjtése a 
hatszáz -mezítlábas gyermek .részére (203 ko-
rona. Ma a következők adakoztak: 

•Az Osztrák-Magyar bank tiszt-viselői 20 
Pau-er Károlyné 20 
Alexander Lajos 2 
Flaschner József 2 

S. L. 2 
összesen 46 

ehhez a tegnapi gyűjtés K 203 
Eddigi gyűjtésünk tehát K 252 

Az adományokat elfogadja, nyugtázza és 
rendeltetési helyére juttaj-a .a. Délmagyar-
ország kiadóhivatala. 

Elhasznált cipőit mindenki küldje el a 
fiatalkornak foglalkoztató műhelyébe (Vásár-
helyi-* igárut 31.) 

— A Délvidéken kapjanak főidet az 
amerikai visszavándorlók. É'dekes ryilat-
kozatot tett báró Papp Géza az Altruista 
Bank igazgatója az amerikai vis-szaván-dor-
iók letelepítésére vonatkozólag. -Nyilatkoza-
tából a következőket közöljük: 

— Magyarország déli részén, Rács-
Bodrog, Torontál, Temes és Krassó-Szörény 
vár-megyéknek gazdaságilag használható 
területei lennének azick* -amelyeken az ame-
rikai -magyarság fejlődése -legtöbb reménnyel 
kecsegtetne. Ezt annál valószínűbbnek tart-
hatjuk, miután ezen vármegyékben jelenté-
keny olyan területek vannak, -melyek a mai 
tulajdonjogi viszonyok megbolygatásu nélkül 
a célra fel lennének használhatóik. — E vár-
megyék kötött birtokain-alk nagysága össze-
sen körülbelül 2,000.000 katasztrális iho-ldat 
tesz ki, melyekből magának a kincstárnak 
tulajdonát mintegy 400.000 katasztrális, hold 
képezi. A községi, váro-si törvényhatósági 
birtok körö'ibe-Iül 60.000 katasztrális hold; a 
vallás- és tanulmányala-p birtoka körülbelül 
-82.000 katasztrális hold; .'hitbizományi körül-
belül 170.000 katasztrális hold, ugy ho-gy ha 
a római katolikus, görög -katolikus és- görög-
keleti egyházat — melyek szintén jelenté-
kenyek — -és egyletek birtokait figyelmen 
kiviil is hagyjuk, már egy olyan nagy terület 
áll rendelkezésünkre, mely több ezer magyar 
család megélhetésére biztos alapot nyújt. 

— A kolera ellen tett óvintézkedések 
felülvizsgálása. Szerdán Szegedre érkezett 
dr. Hollaender Hugó köz,egészségügyi 'fel-
ügyelő, hogy felülvizsgálja a kolera ellen tett 
óvintézkedéseket, A .ncipckbain ugyanis, 
minit hirt ,adtunk róla, több kolera,eret .for-
dult elő Szegeden és a Délvidéken s sok he-
lyütt pusztát a járvány, érthető tehát, hogy 
sgél-eskörü,, lerély©5 intézkedésre vau. szük-

ség. A közegészségügyi felügyelő -megvizs-
gálja -a zár alá helyezett halászbárkák -ügyét 
is, mert -a 'halászok' táviratil-a-g kért-Ok a bel-
ügyminisztert -gyors intézke-déiire, nélicgy a 
h-a,lak -elpusztuljau.a'k m iszapban.. A unin-i,sz-
tori kiküldött nneg fogja -állapitani, hogy a 
bárkák föloldtetók-e -a zár -alól és. a tiszai 
hal árusítását meg lehet-e újból kezdeni. 

— A ml kedves szegedi Közönségünkhöz! 
Tudja -azt mindenki, ho-gy -a szegedi közönség 
nagylelkű, h-a aiuról vájp -ró, ,hogy adakozzék 
a hciteg Ikatották-naik. -Nem alkarunk ©gye: v-ket 
tulsóigosan megt-erlholm, -ezért kimét a nagy 
Közönséghez fordulunk, arra kérjük, adj n 
csak féikileigraimrn tészta-neműt, vaigy diót., 
almát, vagy mámul yen- nyialánkságieit. Abból 
•a sok félkilóhói annyi I-cisz, hogy bő négeren 
j-ut iminíliein- sziqgedS kórháznak, anámden ge'eg, 
sebesült katonának. Hallgassák tm-ag (férésün-
k-ét s jutieeriálk a. kis esamugiokat f. hó 20-án 
-estig a. belvárosi óvoda -első -omieleti nagy-
termébe. -A szegedi női-pari és háziipari egye-
sület Hadsegitő Biz-ottsáigia. 

— Kinevezés. Dr. Lugosy Döme ügyvédet 
az ligazsáig-ügyiminiezJ-er kinevezte -a szegedi 
járasbirósághoz ügyészi .megbiz-cttá. 

— Tanyai küldöttség sürgeti a vadvizek 
levezetését A fehértói, cs ngelei cs a felső-
tanyai gazdák küldöttsége -kereste fel szer-
dán délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert* gyors -orvoslást kérve a vadvizek 
miatt. A Csenge-leiek levezető csatornát sür-

getnek, a felsőtanyáiak pedig bej elemit ették, 
liogy a vizzel borított uton a -közlekedés tehe-
tetlenné vált. A polgármester megnyugtatta 
a küldöttségeket és közölte, hogy pénteken 
személyesen befogja járni -a vonalat ós meg-
teszi a szükséges intézkedéseket. Orosz fog-
lyokat fog ki,rendelni, akik hozzáértő fel-
ügyelőik vezetése alatt gátat fognak vetni a 
további bajnak. A műszaki bizottság is azon-
nal mindent megtesz arra, hogy a viz tova-
terjedés-ének gátat vessenek. 

— A biztosító ügynök büne. A Tiiesztl 
Altalános Biztosító Társaság zenfai ügyuük-
sóanén'eik főnöke éveken át Hirschl T l - e r m a n n 
földbirtokos vol-t. Hiradhl a ibáfolyt. biztosítási 
dijaikkal nem számolt el, mintegy ötvenezer 
koronával tartozott ilyen módon a társaság-
nak. Tavaly aratás -előtt a biztosító társaság 
Ifedézret -kívánt s z Ötvenezer koronára és 

HinscM-lel közjegyző előtt, megállapodást 'kö-
töttek,. amelyben Hirschl galbonatenmérét. és 
állatállomáinyát a társaságnak kikötötte. A 
mterállapodátst n-rim turt-rét.a be és az állatok 
köz,ül többet eladott. A- Trieszti okikor csalás 
és sikkasztás miatt feljelentést tett ellene és 
•a. na-gykikin-dai törvényszék máj tusiba® jogta-
lan elsajátításban találta bűnösnek és ösnz-e-
srm 500 K hén-tetésre itélte. Szerdán tárgyalta 
fi gyét. a szeire,<1.; ítélőtábla dr. Biró -Vilm-rs kú-
riai hi-ró clnökl-éFf-ve]. -A biztosító társaságot 
dr. Széchenyi István zientui ügyvéd ké-n-vi-
wlt-e. aki csalás és sikkasztásban kérte -a vád-
lottat bűnösnek kii,monda,rl. Dr. Grvv iBéla 
védő megba-l íratása utáinl -a biirótaáír a tör-vény-
szélk ítéletét helyb-e.nha.'gyti.a, ami -ellen az 
ügyész i=em,miségi -panaszt jelentett be. A bű-
nösség kimondása miatt iHirscíbl védője is 
felebbezett. 

— Ausztriában megint kukoricaliszt lesz. 
Bécsből jelentik: A Zeit értesülése szerint, it-
letókfes helyem már ítnost Fen tolór a, v - /i'k, 
hogy szükség lesz a nemes lisztfajoknak ku-
koricaliszttel való keverése, mivel a fagyasz-
tás e.diiiigi szabályozása Ausztriában nem 
mutatkozik e.redanény-rsinek és a lakosság 
nem takarékoskodik kellőképen a nemes 
lisztfajtákkal, ITigy számitiiák, li-ogy január 
végével vagy február elején már mutatkozm 
fog ennek -szüksége s erre a célra 4—5 millió 
métermázsa -kukoricát kell beszerezni. 

— Szegeden letartóztatott makói betörő. 
A rendőrség kedden este le tartózt at t-a Deák 
Ferenc, foglalkozás nélküli suhancot, alki egy 
ász,eresnek elegáns női kabátot k-i-nált megvé-
telre. A k-eresk-edőn-ek feltűnt, hogy minden 
áron tul akar adni a kabáton és értesítette ,a 
rendőrséget, a-honn-a® detektív jött érte -és a 
•kupit,áuyságma kisérte. A i-e.ndőrségen Deák 
Fer-anicnelk -moirdta magát és azt állítót,a, hogy 
a kabátot találta. A vallat ásu-á,l két -makói 
detektív is jelen veit ,aiki-k -fe-ltünő ib-asanla-
t-ossáigot fedeztek fel ,a legény és egy általuk 
keresett ibetörő -között. Jelentették a tiszvii-e-
lőnielk, hogy Deák azonos az -általuk nyomo-
zott betörővel, alki Makón egy ruha,üzletet 
fosztott, k-i. A detektívek Deákot kihallgatás 
után m-aigu'kk-a,l vitték. 

— Börtönre itélt debreceni ügyvédek. 
Félhivatalosan jelentik: A debrcic-ann királyi 
törvényszék tegn-ap fejezte be négy napi tár-
gyalás után az Éliás Jakab, dr. Brüll -Hen-
rik és dr. Szép Imre ügyvédek -ellen a had-
viselés érdekei ellen elkövetett bűntett miatt 
folyamatba tett ügyet. A vád tárgya az volt, 
ho-gy a megfigyelő állomás élelmezésére kö-
tött szerződésüket nem megfelelően teljesí-
tették. A bizonyítás anyaga, szerint a katonák 
és betegek rossz ellátásban részesültek. A 
bíróság Éliás Jakabot két évi börtönre -és 
négyezer korona, dr. Brüllt két évi börtönre 
és 2500 korona, dr. Szép Imrét másfél évi 
börtönre és 1500-korona pénzbüntetésre és va 
lamennyit három év-i hivatalvesztésre és po-
litikai jogai gyakorlatának felfüggesztő-ére 
itélte. Az ítélet ellen minden oldalról mm mi-
ségi panaszt jelentettek be. 


