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— És miből éltök? 
— 1 )ézs a-tf ol tozásbó L 

Fadézsákat javít un k, — mondja a 
. másik. 

— Mennyit kerestek ezzel? 
— Ha nagyon rossz a dézsái akkor sokat. 
— Mennyi az a sok. 
— Egy korona is. 
— Hátha nem nagyon rossz? 
— Akkor esa'k tiz-husz krajcárt. 
— És sok dézsát reparáltok? 

— Sdkat . 
— Mikor dolgoztatok utoljára. 
— Hétfőn. 
— Mennyit kerestetek? 

— Negyven krajcárt. 
— Mindegyik negyven krajcárt? 
-- Nem. Mind a négyen. 
— Mióta vagytok Szegeden? 
— Vasárnap óta. 
— Honnan jöttetek?. 
— Aradról. 
—- Vonaton? 
— Gyalog. 
•Ezután elmondták még. liogy munka bi-

zony nem igen, akad és igy a koldulásból él-
nék, Mig Szegeden tartózkodnak, egy felső-
városi gazda adott nekik szállást az istálló-
jában. Nem pénzért, csak szívességből. A 
napa kosztjuk száraz kenyér, de arra sem te-
lik minden nap, csak ritkán. Ha kapnak ke-
nyeret. akikor esznek, lia nem kapnak, nem 
esznek, mert a koldulás még kevesebbet jö-
vedelmez, mint a dézsaifoltozá.s. 

Várcsról-városra kóborolnak, éhezve, fáz-
va. ITgymondják, hogy télen sokan megfagy-
nak közülük, mert nem mindennap /kádnak 
istállóra, ahova beengedik őket. Olyanok, 
mint a gazdátlan, kivert kutyák, melyek 
előbb, vagy utóbb elpusztulnak az éhségtől. 

fflagyar 
találmány, magyar készitmény nem ért még el olyan sikert, 1 
mint a Disna sósborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a j 
SogyasztSs s ma mér közel évi 15,0(10.000 palack Diana sós-1 
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az> 

ország 
határai", tul is eljutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli államokban ép ugy ismerik és fogyasztják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már tneg-
lgpeii nélküle. Igazán: sz'erénvtelenség nélkül elmondhatjuk, hogy 

nem volt 
még készitmény, mely ily rövididő 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 ezt 
c csodálatos sikert, 

h a n e m 

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

lesz 
a világon Diana sösborszesz, házából ki neui hagyja fogyni. 

Ára 1.30 fillér. Kaphaló mindenütt. 

Ff elásni sliőíiGlg: Diana HeresHedefml Bészu.-Táps. 
BUDAPEST. Nádor-utca 6. sz. 
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Szeged 10.000 koronát ad 
a gyöngyösi ttizkárosnltaknak. 
A város tanácsa csütörtökön Somogyi 

Szilveszter polgármester javaslatára lOiOOO 

koronát szavazott meg a gyöngyösi tiiz-

ikárosultaknak. A legközelebbi közgyűlésen, 

be kell jelenteni ezt a határozatot, a tör-

vényhatósági bizottság bizonyára egyhan-

gú méltánylással és helyesléssel veszi majd 

tudomásul ezt a Szegedhez méltó elhatáro-

. zást. 

Vártuk, hogy ki fogja kezdeményezni 

Szegeden a Hajléktalanná vált gyöngyösiek 

megértő és gyors támogatását. Szegeden, 

ahol a természeti csapások rettenetességei-

nek' emlékei még élénken élnek, ahol a 

gyermekek a szülőktől, az unokák a nagy-

szülőktől tudják, milyen áldás az egész 

várost sújtott nagy csapás közepette az 

ember- és honfitársaktól érkező segítés. 

Nagy öröm nekünk, hogy a város a kez-

deményező és reménnyel hirdetjük, hogy a 

társadalom is meg fogja tenni kötelességét. 

Gyöngyösnek is fel kell épülnie! Jól 

tudjuk, hogy a hú,boru-o'kozta sebek beheg-

gesztésére mennyi pénzzel áldoztak a sze-

gediek, hogy a legközelebbi jövő — szintén 

a háború miatt — ujabb és ujabb igények-

kel fog még előállni. De ez a meggondolás 

senkit sem tarthat vissza attól, hogy anyagi 

erejéhez mérten és persze figyelemmel már 

eddig hozott áldozataira, ne siessen azok-

nak a szerencsétleneknek segítésére, akik-

nek feje fölött a hajlékot, kezéből a szer-

számot hamvasztotta el a rettenetes tűz-

vész. 

A gyöngyösiek segítésére szánt ado-

mányt szívesen fogadja el cs továbbítja 

rendeltetési helyére a Délmagyarország. 

— A monarchia amerikai diplomáciája 
hazaérkezett. Bécsből jelentik : Gróf Tarnowski 
Ádám, a monarchia volt washingtoni nagy-
követe, az amerikai konzulok és nagykövet-
ségi tisztviselők kíséretében szerdán délután 
Bécsbe érkezett. 

-— Semmiségi panasz Adler ügyében. 

Bécsből jelentik: Dr. Harpner, Adler védője 

csütörtökön semmisógi panaszt nyújtott be, 

melyet a legfelsőbb törvényszék fog megvizs-

gálni. Dr. Harpner a semmiségi panaszban 

kifejti, hogy a kivételes bíróság nem volt 

illetékes Adler ügyében Ítélkezni és kéri, 

hogy az ügyet esküdtszék elé utalják. 

— Kitüntetések. A hivatalos lap legutóbbi 
szánra közli, hogy a király Horrál&h Béla 7. 
árkász zászlóaljbelj főhadnagynak « katonai 
érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménnyel 
ós a kardokkal adományozta. A, íkiatonai pa-
rancsnokság a 2. osztályú vitézségi érmet 
adományozta Nagyfalussy Antal önkéntes-
nek az 5. bonvéd gyalogezredben és Giersten-
hreiv József, Horváth Imre szakaszvezetők-
nek, Németh Imre, Lóczy Miklós, Gonda De-
zső, Uratochmilla Ferenc, Nagy Mihály fő-
tüzéreknek és Egyed István tüzérnek az 1. 
1. onveö tábori ágyusezredben. 

— Előléptetések és kinevezések a szegedi 
vasúti leszámoló hivatalnál. Május 1-ével 
előléptek: a TIT. fiz.*oszt. 1. fiz. fokozatába: 
Gerstmann Ede főellenőr; a IV. fiz. oszt. 1. 
fiz. fokozatába: Ganic Arnold ellenőr; a IV. 
fiz. oszt. 2. fiz. fokozataiba: Ökrös Gyula, 

Agócsy István, dr. Takács Antal és Szoko-
lay Gusztáv ellenőr: a IV. fiz. oszt. 3. fiz. fo-
kozatába: 'Seultéty Gyula és Deutsich Adolf 
hivatalnok ellenőrré; az V. íi'/.. oszt. 1. fiz. fo-
kozatába Vékes Imre, Ecsedy Ferenc. &oM-
say Gyula és Witt ig Rezső hivatalnokok, az 
V. fiz. oszt. 2. fiz. fokozatba: Kopasz Lajos, 
Galotti Miksa, Steininger Béla, Pap János, 
Váradi Imre, Fráter László hivatalnok; az 
V. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába: Török Antal, 
Kis István, Borza Pál, Kovács Dávid és 
Urat Tivadar hivatalnok; a VI. fiz. oszt. 1. 
fiz. fokozatába: Lábdi Jenő, Bóka János, dr. 
Gunda Antal és Valentiny Ágoston hivatal-
nok, továbbá a VI . fiz. oszt, 3. fiz. fokozatába: 
Szeifert Károly I I . oszt irodakezelőt hivatal-
nokká kinevezték. 

— Tízezer korona a gyöngyösi tüzkáro-

sultaknak. Dr. Somogyi Szilveszter polgármes-

ter a tanács csütörtöki ülésén indítványozta, 

hogy a város is járuljon hozzá a gyöngyösi 

tüzkárosiiltak nyomorának enyhítéséhez. A 

tanács tízezer korona rögtöni segélyt szava-

zott meg és erről táviratban értesítette He-

vesmegye alispánját. 

— Kinevezések. A hivatalos lap közli, hogy 
a király Wopg János és Schlmser Lajop Ib-
ik gyalogezredbe!i zászlósokat hadnagyokká 
nevezte ki. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek-
esti istentisztelet 8 óraikor kezdődik. A pun- . 
kösdi istentisztelet szombat este félkilenckor, 
vasárnap este nyolc órakor kezdődik. Prédi-
káció vasárnap délelőtt, elhunytak emléke 
hétfőn délelőtt. 

— Nem makszimálják a hagyma árát. 
Makóról jelentik: Az elmúlt betekben több 
értekezletet tartottak Budapesten a zöldség-
es konzervfélék forgalmának szabályozásá-
ról, A többi között a makói hagynia árának 
maximálása is szóba került, sőt arról is be-
széltek, hogy hagymaközpontot állítanak fel. 
Ezekre a hírekre a maiklói hagymakertészek' 
küldöttségileg felkeresték Návay Lajos. v. 
b. t. t., csanádmegyei közélelmezési megbí-
zottat és Markarits Manó főispánt, akiktől 
annak kieszközlését kérték, hogy az esetleges „ 
döntő ankétre a makói hagymakert észek 
képviseletét is meghívják. Návav és Marke-
v-its érdeklődésére Kürthy Lajos azt'az érte-
sítést küldte Maikéra, hogy a hagyma forgal-
mának központosítását vagy árának maxi-
málását nem vette tervbe. 

— A szegedi ítélőtábla szüneti tanácsá-
nak beosztása. A törvénykezési szünet julius 
1-től augusztus hó 26-ig taft. A szüneti ta-
nács beosztása az Ítélőtáblán: Julius hó 3-től 
julius 28-ig elnöki Mennyey László a kir. 
Ítélőtábla elnöke, birák: Sarkúdé Györag7, 
Junker János, dr. Gerhauser József, dr. Poll-
ner Kálmán. Julius 29-től augusztus 26-ig 
elnök: Rmghafer Lajos ítélőtáblai tanács 
elnök, birák: dr. Salánky József, dr. Polgár 
Ármin, dr. Kindris Gábor augusztus 12-től, 
dr. Gerhauser József augusztus 31-ig, dr. 
Pollner Kálmán. A fegyelmi és feliül vizsgá-
lati tanács teendőit a törvénykezési szünidő 
tartama alatt a szüneti tanács teljesíti. 

— Egy részeg favágó merénylete. Kedden 
délelőtt borzalmas eset történt Nagy vára-
don. Az egyik utcán a gyalogjáró szélén ül-
dögélt egy öt esztendős fiúcska. Tiz óra táj-
ban arra ment egy részeg ember, aki kezé-
ben fűrészt vitt. A dülögélŐ alak rálépett a 
fiúcska lábára. — Ne lépjen a lábaimra! 
kiáltotta a fiu. A részeg ember a gyermek 
kiáltására felbőszült. Jobb lábával ráhágoti 
az öt éves fiu egyik lábára és miközben a 
gyerek kapálózott, fürészelni kezdte a, lábát. 
Először a térden alul fürészelte, majd mikor 
a vért. megpillantotta, lejebb kezdte fürészel-
ni. A vér látása még jobban megvadította a 
részeg embert, mert még kér helyen kezdte 
fürészelni a gyermek lábát. A kis fid.5 han-
gosan (kiáltozott, jajveszékelt, de vnkiseei 


