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lott. Tiszteletet sugalló nagyság volt nekik, 

a szegedi újságíróknak Tömörkény István, 

de egyúttal kedves, hozzájuk hajló jóbarát, 

akinek lelke mérlegét együttességük is 

érezte. Érthető hát forró részvétük, amely-

ál yel azoknak kívánnak vigasztalást, akik 

legdrágábbak voltak neki. 

S az ünneplő gyász, amely elköltözése 

miatt megnyilatkozott, fölemelő, de meleg-

ségével egyúttal vigasztaló is lehet. Mert 

Tömörkényünk méltó föímagasztalásáiban 

valóban nem volt érezhető a fenkölt hideg-

ség, amely ugyan a dicsőség ragyogásában 

emel, de talán eltávolít a szivektől. 

Az a megindító gyöngédség pedig, ami-

vel hitvesét és gyermekeit szerette, a ben-

sőséges és irigylendő ragaszkodás, amely-

iyel a mi aranybányász Tömörkényünk leg-

eisőbben családjának munkált, bizonyosan 

túléli az ő halandóságát s mo$í még nőni 

fog, meggyarapodva minden szegedi s min-

den müveit magyar vonzalmával és tisz-

teletével. 

A szegedi újságírók mély és igaz rész-

vétét fogadja ismételten is, nagyságos Asz-

szonyunlk. 

— Tolnay és Folfért kitüntetése. A hiva-

talos lap vasárnapi szarna közli, hogy a ki-

rály Tolnay Kornél államtitkárnak, a ma-

gyar, államvasutak igazgatósága elnökének 

és Feliért Károly posta- és távirda-vezér-

igazgatónak a háború alatt kiváló buzga-

lommal teljesitett hasznos szolgálataik el-

ismeréséül az I. osztályú polgári hadi érdem-

keresztet adományozta. 

-- A Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet 

közgyűlése. Hétfőn délután a Szegedi Kisded-

óvó és Jótékony Nőegylet közgyűlést tar-

tott a belvárosi kisdedóvóban. A közgyűlé-

sen Polgár Lászlóné elnökölt. Legfontosabb 

tárgya a közgyűlésnek az alapszabályok 

módosítása volt. A módosított alapszabályo-

kat flauser R. Sándor titkár terjesztette elő, 

Az uj alapszabályok tekintettel vannak az 

egyesületnek V háborúval kapcsolatos mű-

ködésére és alkalmazkodnak a jövő felada-

taihoz. Az alapszabályokat a közgyűlés el-

fogadta. Megállapították még a közgyűlésen 

a jövő évi költségvetést és elfogadták a 

múlt évi zárszámadást. 

— A bajor miniszterelnök királyunknál. 
Bécsből jelentik: Ö felsége tegnap délben kü-
lön, kihallgatáson fogadta gróf Haertling 
bajor miniszterelnököt. Tiszteletére félkettő-
kor a király Laxenburgban -dejeunert adott. 

— Kitüntetések. A király Matuskovich Imre 
5. honvéd gyalogezrédbeli őrnagynak a Fe-
renoz József rend lovagkeresztjét a hadiékit-
ménnyel, Szkotniczky József 5. népfölkelő 
paranesnokjságboli főhadnagynak a koronás 
arany érdemkeresztet a vitézségi érem sza-
lagján adományozta. — Várhelyi Vajda 
György 1. „honvéd tovastüzérosztálybeli zász-
lóst az ellenség előtt tanúsított Vitéz maga-
tartása elismeréseiül a kisezüst vitézségi 
éremmel tüntették ki. 

— A Tömörkény-szobor. Budapestről je-
lentik: A Belvárosi Polgári Kör szombaton 
ünnepi lakomát tartott, amelyen dr. Molnár 
Jenő szerkesztő' kegyeletes szavakban em-
lékezett meg Tömörkény István elhunytáról 
és felhívta a megjelenteket, hogy adakozza-
nak a 'magyar Alföld nagy költőjének szob-
rára. A beszédnek nagy hatása volt. A gyűj-
tés azonnal megindult. Néhány perc alatt 
hátszáz korona gyűlt Össze- Az első adakozó 
gróf Khuen-Héderváry Károly, az országos 
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munkapárt elnöke volt, aki száz koronával 
nyitotta meg a gyűjtést. Az összeget dr. 

»Somogyi Szilveszter polgármesterhez .imtat-
ják. A Tömörkény-emlékmii létesítésére te-
hát a szegedi mozgalommal kapcsolatosan 
országos akció indul meg. Szegeden a sajtó 
kezdeményezésére indult meg a mozgalom. 
Az újságírók ebben az ügyben a múlt héten 
értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, 
hogy a Dugonics Társaságot csatlakozásra 
kérik föl. A Dugonics Társaság elnöksége 
szerdán délben ebben az ügyben értekezle-
tet tart. 

— Mennyit keresett az Acsev az elmúlt 
évben. Április 2ö-án tartotta meg gróf Zelenski 
Róbert elnöklet© alatt az Aradi és Csanádi 
Egyesült- Vasutalk igazgatósága mérleg meg-
állpitó ülését. A vasat múlt évi mérlege sze-
rint a mnlt évi üzleti bevételek 9.988.920 ko-
rona 02 fillért tettek ki, amellyel szemben a 
kiadások 7,680.845 korona 39 fillérre rúgtak, s 
•ekként & tiszta üzleti felesleg: 2,308.074 ko-
rona 63 fillért tepznek ki. Ezen tiszta üzleti 
felesleg felhasználására nézve az igazgatóság 
azt a javaslatot terjeszti a íkögyülés elé, hogy 
múlt évi tiszta nyereségből, illetve hozzászá-
mítva az 1915. évről áthozott 50.700 korona 
93 fillért, a rendelkezésre álló 2,358.775 ko-
rona 56 fillérből adassék a 6%-os elsőbbségi 
részvények osztalékára á 12 korona: 736.812 
korona; az 5 %-os elsőbbségi részvények osz-
talékára á 10 korona: 204.600 korona; 476 
drb kisorsolt els. részv. törlesztésére á 200 
•kor.: 95.200 ikor., a törzsrészvények 5 százalék 
osztalékára 846.400 kor.; összesen 1.883.612 
korona Az ezen öszegen felülmaradó 475.763 
korona 56 fillérből a mult évi 50.700 korona 
áthozatot leszámítva, tehát 425.033 korona 63 
fillér maradványból adassék az igazgatóság 
10 százalékos jutalékára 42.506 korona 26 fil-
lér; a törzsrészvény osztalék tartalék alap 
gyarapitására (1 százalék) 169.280 (korona; az 
üzleti tart, alap gyarapítására alapszabály 
szerint 15 százlék: 31991 kor. 45 fill.; a fel-
ügyelő-bizottság díjazására: 6000 korona; a 
makói Marophid tartalékalapra 150.000 kor.; 
végre a maradvány 75.985 korona 85 fillér, a& 
1917 évi üzleti számlája javára vezettessék 
át, A közgyűlés határidejéül junius 8-át álla-
pították meg.' A' tisztviselői kar megélheté-
sének megsegítésére 230.000 koronát bocsátot-
•taík az ügyvezető igazgatóság rendelkezésére;, 
hogy abból élelmiszerek és más szükségletek 
bevásárlásával a szükséghez képest állhasson 
az ügyvezető igazgatóság az alkalmazottak 
jobb megélhetésének biztosítására. A króni-
kához tartozik ezeken kivül, íliogy az Acsev 
még mindig fütyül Szegedre. Az iga&gatóság-
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alálmány, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sősborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 16.00O.OCO palack Diana sós-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

©rszag 
határain tul ís eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugv ismerik és fogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak,^okvetlenül maguk-
ka! viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már nieg-
jjlenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmofidhatjuk, hogy 

TCm V O l t 
még készítmény, mely ily rövid idő alatt ily páratlan népszerű-, 
ségre, közkedveltségre tegyen szert, s ennyire nélkülözhetetlenné 
váljék. Ha kutatjuk e siker okait, azt látjuk, hogy nem a rek+ 

lám, nem a szervezési munka, nem a kínálat hozta létre ez 
a csodálatos sikert, 

l i a n e m 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen bajánál a 
Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
később is állandóan ragaszkodott hozzá, kijelentvén, hogy 
amig csak 

l e s z 

a világon Diana sősborszesz, házából ki neui hagyja fogyni. 
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