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Akkor azt liitte, 
belé fog fialni. Ugy érezte, a torkára egy halott 

keze kulcsolódik görcsös inegyonaglással; a 

szemei égtek, tüzeltek és a fülcimpáiban bí-

boros lánggal hullámzott a föl korbácsolt vér. 

Pedig május volt és ő ugy érezte, liogy soha, 

sohasem volt ínég ilyen szép a tavasz és nem 

bódították igy az orgonák. És amikor a leg-

boldogabb volt, akkor kellett megtörténnie; 

e legmélyebb emberi gyász szövétnekének a 

jegderültebb égből kellett aláhullnia! Meg-

figyelte jól; egy kicsikét iró is volt és a 

szemei szüntelenül kutatva mélyültek el a 

történésekbe; ugy tervezte, egyszer megírja 

drámáját, amelynél nagyobb még sohasem 

született emberi agyból. Ebhez gyűjtötte a 

megfigyeléseket, akkor is, amikor más tehe-

tetlenül, ólmosan süpped önmagába és a fáj-

dalom forró vizcsöppeit folyatja némán, ön-

tudatlanul szemeiből. 

Mikor én találkoztam vele a Tiszaparton, 

komoly, nnnepies, szinte fönséges volt. Az 

emberek bámulták s a titokzatosság, amely 

jnint valami siirü fátyol lengett , körülötte, 

tiszteletet gerjesztett mindenkiből. Ha nem 

hallottá, hercegnek szólították s akadtak 

olyanok is, akik szemébe mondták ezt a ci-

-Tiiet. Ő hagyta, herceg, vagy uram, vágy 

nagyságos ur: mindegy volt neki. És tény-

leg, herceg is volt: a gyász hercege. 

Némasága, zárkózottsága eleintén meg-

riasztott; féltem tőle és valami furcsa, fájó 

siajongás kínzott; amiket már megszoktam 

magam körül, ugy megcsudáltam . mind a 

házakat, fákat, zöld hátit folyót s az embe-

reket . . . Uj volt és szent: titokzatos. 

Később összeszoktunk; sohasem beszél-

tünk egymással, de tudtuk jól, liogy mi ba-

rátok és rokonok vagyunk, szentebb és ősibb 

jogé : , mint bárki más. És már üdvözöltük 

is egymást, bár senki sem látta és a legtöb-

ben esküdtek volna rá, hogy idegenek va-

gyunk egymásnak. 

Aztán hosszú ideig nem láttam. És most 

ezen a májuson, amikor az én szivem is a 

.májust ünnepelte, összeakadtunk újra. Egyi-

künk sem tudta, hogyan, csak egyszer egy-

más mellett voltunk. A kezeink is összekul-

csolódtak és beszélgetni kezdtünk ketten: én 

s a gyász, bánat hereege. 

Nos, mi volt az a nagy szerencsétlen-

ség azon a májuson, amikor azt hitte belé 

fog halni? — sürgettem a válaszát. 

A herceg az égre nézett áhítatosan, 

mLatba imádkoznék. 

— Az, hogy az ember megszületett és 

megdobbant a szive a pazar verőfényben. 

Mert a megdobbanó szivek legmélyén nincs 

egyéb, csak Bánót és Butaság. 

És eltűnt, mintha csak látömény lett 

volna. Bizonyos, liogy sohasem látom meg 

többé. 
Sipos Irán. 

— Időjárás. Lényegtelen hőváltozás és 

tévéüve eső vagy zivatar. 

PROGNÓZIS: Mvleg, elvétve csapa-

dék, zivatarok. Déli hőmérséklet: 25.4 

fok C'.elsius. 

DÉLMAGYARORSZÁG 

— A kormány Gyöngyös újjáépítéséért. 

Budapestről jelenti tudósítónk: A belügy-
minisztériumban erősen foglalkoznak a 
Gyöngyös újjáépítése érdekében teendő in-
tézkedésekkel. A belügyminiszter az njjá-
épit-ő munkálatok vezetésére gróf Keglevich 
Gyulát, Hevesmegye főispánját kormány-
biztossá nevezte ki. 

— Kitüntetés. A király dr. Palócz Sándor 
5. honvéd gyalogezred bel i hadnagynak az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga-
tartása elismeréséül a 3. osztályú katonai 
érdemkeresztet a hadi jelvénnyel és kardok-
kal adományozta. 

— Uj görög katolikus püspök. A hivatalos 
lap legutóbbi száma közli, (hogy a király 
dr. Hossza Gyula lugosi teológiai tanári 
szamosujvári .görög katolikus püspökké ne-
vezte ki. Az uj püspök 32 éves és unoka-
öccse a néhány évvel ezelőtt elhunvt Hosszu 
Vazul püspöknek. 

— A reichsrat ülése. Bécsből jelentik: A 

reichsrat mai ülését csaknem 36 hónapi 

szünet után megnyitották. .Az ülésterem 

zsúfolásig megtelt a képviselőkkel. A harc-

téren elesett képviselők helyére pártjaik 

koszorút helyeztek. A konmány bevonulása 

után Clam-Martinic miniszterelnök bejelen-

tette a kormány kinevezését és megbízatá-

sát a reichsrat összehívására. Felkérte báró 

Fuchs képviselőt korelnöknek, aki meg-

nyitó beszédében kegyeletes szavakkal em-

lékezett meg az elhunyt Ferenc József ki-

rályról és a meggyilkolt trónörökös-párról. 

Azután a Ház tagjai felállottak és három-

szoros hoah-ot kiáltottak Károly királyra. 

Az elnök megemlékezett még a hadsereg-

ről és az elesett képviselőkről. A Ház ez-

után elnöknek megválasztotta dr. Grossz 

Gusztávot, a német nemzeti szövetség el-

nökét. Majd néhány felszólalás után az ülés 

3 órakor véget ért. Legközelebbi ülése a 

reichsratnak junius 5-én lesz. 

— Költözik a közélelmezési hivatal. A 
temesvári katonai .parancsnokság röviíksen 
teljesen visszaadja a városnak a belvárosi 
ellemi iskola épületét, melyben az élelmezési 
hivatalt fogják elhelyezni. Az élelmezési hi-
vatal a jövő héten költözik át uj helyiségébe. 

— A köztisztviselők ruházati segélye. A 
hivatalos lap szerdai száma közli a kormány 
rendeletét az állami, vármegyei, államvasuti 
és egyéb közszolgálati alkalmazottak részé, 
re engedélyezett ruhabeszerzési segélyéről. 
Az összes közszolgálati ' alkalmazottakat 
ötven kategóriába osztja be ez a rendelet, 
amelv szerint csak a tényleg szolgáló tiszt-
viselő vagy alkalmazott kap segélyt; a nyug-
díjas nem; általában annaik van ioga a ruha-
segélyre, aki eddig családi pótlékban vagy 
háborús segélyben részesült. Az állami és 
vármegyei tisztviselők, a papok és az ösz-
szes tanítók ötszáz, az állami községi és 
felekezeti óvónők, kezelők és kezelőnők, 
postai műszerészek, a dijnokok. állami rend-
örök, államvasuti dijnokok háromszáz, az 
állami ,és megyei altisztek, szolgák, csend-
őrök. pénzügyőrök és utkaparók kétszáz ko-
ronát kannak. A postai és vasúti alkalma-
zottak C) és B) csoportjának egves kate-
góriái. melyeket csak számszerint említ 
(C 1. 2. 7. 8 a postánál, B 1—14 és 16) a 
rendelet, szintén 300 koronát kannak. Az 
állami megyei ,és államvasuti alkalmazot-
tak ruhasegélve azonban nem lehet kisebb, 
mm: a folyó évben tényleg élvezett családi 
pótlék vagy az ezt helyettesítő reiníVivü'i 
évi segéiv. A városi és községi 'alkalma-
zottak szintén kannak ruhasegélvt, ugvszin-
tén n háborús segélyben már részesült be-
tevpénztári alkalmazottak is. A községi óvó-
nők háromszáz koronát kapnak. A többi 
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'városi és községi alkalmazottak ruházati 
segélyéből levonandó a már esetleg engedé-
lyezett háborús segély egy évi összege. A 
ruházati segélyt kérelem nélkül, hivatalból 
utalványozzák. A katonai szolgálatot telje-
sítő közszolgálati alkalmazott is megkapja 
a ruházati segélyt, de csak akikor, ha ezt 
maga vagy hozzátartozója kéri. A ruházat-
beszerzési segélyre való igényt átruházni 
vagy elzálogosítani, vagy magán, állami és 
köztartozások fejében lefoglalni nem lehet. 
A ruházatbeszerzési segély általában egy 
összegben utalványozandó és fizetendő ki. 
A kifizetésre kerülő tu,házatbeszerzési segé-
lyekre vonatkozó nyugták a törvényszerű 
bélyegilleték alá esnek. Abban a nem várt 
esetben, ha a törvényhozás a segélyeknek 
engedélyezését nem hagyná jóvá, a kiutal-
ványozott összegek 1917 évi november else-
jétől tizenkét egyenlő és egymásután követ, 
kező 'havi részletben visszafizetendők. 

— Gyermeknap Szegeden. Az Országos 
Gyermekvédő Ligának Szegeden, junius 10-
én, kedvezőtlen idő esetén, 24-án a korzón tar-
tandó gyermeknapja iránt egyre nagyobb 
érdeklődés nyilvánul. Különösen nagy ügye-
lemre tarthat számot a művész-sátor, mely-
ben szép és értékes festmények és más mű-
vészeti tárgyak állanak majd a jótékony-
célra vásárló közönség rendelkezésére. Ez 
éven is lesz szerencsekerék sok-sok érdekes 
kisorsolandó tárgygyal. Erre máris szépen 
'gyűlnek az adományok s a rendezőség ezen 
az uton i<s kéri a közönséget, liogy a szeren-
csekerék-sátorban leendő kisorsolásra egy 
ajándéktárgyat küldjön mindenki, aki te-
heti, amely ajándéktárgyat a kir. ítélő táblai, 
kapus vagy a fiatalkornak foglalkoztató mű-
helyének a gondnoka (Vásárhelyi sugárnf 
31) veszi át. 

— A gyöngyösi tüzkárosultaknak. A Pick 
Márk cég 100 koronát küldött hozzánk a 
gyöngyösi tiizkárcsultak részére. Ezzel együtt 
gyűjtésünk eddigi eredménye íJSO (korona. 

— Alapítvány Taschier József emsékére. 
Özvegy Taschier Józsefné ötezer koronás ala-
pítványt tett két év előtt elhunyt íia, Tasch-
ier József biró emlékére. Az alapítvány ka-
matait a városi főgimnázium szegén ysorsu, 
jó tanulói fogják kapni. 

— A letartóztatott városi tanácsos. Leg-
utóbbi számunkban jelentettük, hogy a ko-
lozsvári rendőrség' letartóztatta dr. Féder 
Ottó városi tanácsost, , vele együtt Zobútz 
Viktor tb. városi fogalmazót és dr. Szabó 
Gyula kerületi kapitányt. Az első hirefk ugy 
szóltak, hogy Federt és letartóztatott társait 
sikkasztással vádolják, most azonban más 

Magyar 
találmány, magyar készitm.ény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sósborszesz. Evröl-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,000.h0i)t palack Diana sós-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Magyarországban, de az 

ország 
határain 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 meg-
lenni nélküle. Igazán: szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy 

nem volt 
még készitmény, 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 kinálat hozta létre ezt 
a csodálatos sikert, 

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

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

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

m\ím\lMr. Diana iMedeüal Bto.-Iáps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz. 


