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Iákban? Piac. Regen legalább az volt. Hogy 

ma : liic.-oda? Szabad kirabolóbely ' Ki tudná 

megmondani? 
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Azon az éjszakán 
tikkadt Volt minden s a holdfényben uszc. 

udvarok, kertek mélyén gyáva házőrzők vo-

ni.toz.nak hosszan és elnyújtva. Az embereik 

szinte lélekzeni sem mertek, csak nyelték a 

langyos levegőt elfúló tüdővel ós távoli ré-

miek sejtésével riadt nyöszörgő lelkükben. 

Azt hitték, az ítélet napja közelgett és sokan 

sötét, gonosz szellemeket láttak kiikelni a fo-

lyékonyan lágy hol db agarakból. Barátom, 

aki messzi északról jött idegenből és ismeret-

lenül is nagy, szent Igékkel és Bölcsességgel 

-terhesen, ekkor már sok napja nem beszélt. 

Mintha megnémult volna, csak várt, várt, 

szótlanul, csendesen, türelemmel. S hiába 

kérdeztem, mit alkar, mire vár, mi ez a gyá-

szos. kinzó sejtelem, továbbra is néma ma-

radt. -De ezen az éjszakán, — május havának 

utolsó napja volt — mikor a kétségbeesés 

már elérte a parokszizmusát a szűkölve síró 

•emberek szive, mélyén, megszólalt. Kéretle-

nül, de lágyan beszélt mint a pap, aki a meg-

boesájtás igéit morzsolgatja csöndeskén a 

•gyóntaitószék ölén. Ezt mondta: 

— És jönni fog idő, amikor a sírók letör-

l i k könnyeiket s az örvendezők szivére fői-

dül a gyász. És jönni fognak esztendők, ame-

lyek már régóta készülődnek mindnyájunk 

megváltására. Ezek az egész emberiség bol-

dogságának szikrázó kövét érlelik méh ükben 

évezredek óta; a Bölcsek Kövét, amelyet 

olyan: lázzal és olyan hiába kerestek sok év-

század tudósai. Miért nem születtek meg ed-

lig ezek az évek, nein titok. A legelső embe-

rek vétkezésekor vétót kiáltott ránk az Ur; 

azóta vezeklés az életünk. És ,a sorsára ha-

gyott magános emberi szivekből ki kell forr-

.uia a Gonoszsáignaiki, amelyet a lázadó angyal 

plántált sziveinkbe. Mert a jó csak a legyő-

-zött Gonosz romjain épülhet föl szilárdul, 

erősen és örök életűvé. A kicsiny tengeri 

kagyló is arra tatait: az érték, a gyöngy csak 

a szenvedéseken át érhet ragyogóvá. És a 

szenteknek is el kellett bukniuk, hogy meg-

erősöidh essenek. 

— Miikor jönnék a boldog évek. ki tudná 

•meg mondani? De a Gonoszság most él a leg-

teljesebben, most tombol legőrültobben; kö-

vetkezésképpen nem lehet már túlságosan 

messzi a Megújhodás. Már megkezdődött az 

Ítél tetősünk; ám lássad, hogy nyögnek a nagy 

-.szavak, mint Becsület, Kötelesség (persze 

mind csak a földiekre értik) jármában a mil-

liók s nem tudják, hogy ezzel csak a rossz 

terhét cipelik — mérlegre. Akik a vánszorgás 

e ki nos utján ráeszmélnek az igazságra: bol-

dogok, mert ínég van idejük levetni a hűn 

terheit magukról, de sokan, többen vannak, 

akik szörnyű terhük alatt roskadozva is to-

vább vonszolódnak . . . messze, messze . . . a 

kárhozatba! 

Az égen e szavaikra csudálatos fény vil-

lan; át, nagyobb, tüzesebb, mint a villám, de 

tisztább is annál A szemeim fénye szinte 

kialudt- a fájó fényességtől s amikor már új-

ra láttam, barátom nem volt mellettem. El-

tűnt, csak a szavai m'aradtak fülemben s a 

nagy világosság egy halvány sugara. Egyszer 

talán bevilágítja mindazt, ami e szavakban 

még homályos előttem. 

Sípos Iván. 

— Népfölkelők bevonulása. Bécsből jelen-

tik: Az 1893—1867 évfolyamokihoz tartozó 

amaz osztrák és magyar népfelkelésre kö-

telezettek. akiket a szemléken fegyveres 

szolgálatra alkalmasnak találtak, — egy ma 

megjelent behivó szerint — és. ppdig az 

1917 május 3-ikéig sorozottak folyó évi ju-

nius 14-iikén, a május 31-ike után sorozot-

tak pedig junius 28-ikán tartoznak bevo-

nulni. 

— A választójogi blok megalakulása. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Szom-

baton fog megalakulni a központi demok-

rata körben Vázsonyi Vilmos elnöklésével 

a főváros választójogi blokkja, amelyben 

az összes radikális szervezetek részt fog-

nak venni. Az alakuló ülés után impozáns 

tüntetés lesz az általános, titkos választói 

jog mellett. 

— A bolgár király látogatása Károly 
királynéi. Bécsből jelentik: A Neue Freie Presse 
értesülése szerint a bolgár íkirálly Radoszla-
vor .miniszterelnök kíséretében a közelebbi 
időben Bécsbe érkezik Károly király látoga-
tására. 

— Német püspök utóda. A király gróf Vay 
Péter apostoli főjegyzőt scopi címzetes püs-
pökké nevezte ki. Ezt a cimet tudvalevőleg 
az elhunyt Németh József felszentelt püs-
pök viselte. 

— A szocialisták 35 gyűlést tartottak 

Budapesten. Budapesti tudósítónk telefonál-

ja: Ma este a főváros kültelkein, továbbá 

a belvárosban számos helyen, de leginkább 

a gyárak közelében a szocialistáik 35 he-

lyen gyűlést tartottak. Az volt a tervük, 

hogy tüntető menetben bevonulnak a bel-

városba, de az erősen összevon rendőrség 

ezt megakadályozta. A gyűléseket eltitot-

ták, ugy, hogy a. szocialisták csupán meg-

beszéléseket tarthattak, amelyen elhatároz-

ták, hogy ezentúl nem respektálják a rend-

őrség intézkedéseit és a tüntetéseket meg 

fogják tartani. Egyben követelték az álta-

lános, titkos választójogot, a nők választó-

jogát és a gyülekezési jog szabadságát. A 

rendőrség intézkedései következtében a 

szocialisták nem tudtak bemenni a belvá-

rosba. , 

— Bécsben a gyors békekötést követelték. 
Bécsből jelentik: Szerdán este Bécs vala-
mennyi kerületében szocialista népgyűlések 
voltak, melyeik a gyors békekötés mellett fog*-
latiak állást. Érdekes volt a V;I. kerületi nép-
gyűlés, melyen összeütközés támadt a mérsé-
kelt és radikális szocialisták között. A XX . 
kerületben dr. Ellenbogen szocialista képvi-
selő beszélt. Beszámolt stockholmi útjáról is 
s elmondotta, hogy a stockholmi delegátusok 
valamennyien azon fáradoznak, hogy megta-
lálják a békekötés alapjait. Teljés bizalom-
mal várhatjuk a stockholmi konferenciát, 
amelynek bizonyára sikerülni fog helyreállí-
tani a kapcsolatot a népek között. Az inter-
nacionalizmus él ós az egyes parlamentekben 
arra fogja (kényszeríteni a kormányokat, 
bogy befejezzék a háborút. 

— Előléptetés és kitüntetés. Ferenc Salvátor 
főherceg, lovassági tábornok, mint az önkén-
tes betegápolás főfelügyelője, a: szegedi szár-
mazású Lázár Antalt, aki mint az osztrák 

Vörös-Kereszt segédnjegbizottja a háború 
kezdete óta az északi harctéren, a 2. tábori 
segély- és üditő állomás parancsnokaként 
működik, harctéri almegbizottá nevezte ki. és 
annak a Vörös-Kereszt II. osztályú érdem-
keresztjét a liadiékitménnyel adományozta. 
dijtaflannL 

— A hadiszállítók kötelesek hadikölcsönt 
jegyezni. A hadügy- és a honvédelmi minisz-
térium a kormánnyal egyetórtőleg erélyes 
rendelkezést lépteitett életbe. Az összes alan-
tas hatóságoknak körlevelet küldött és felszó-
lította valamennyit, ihogy tudakolják me®r 
záros batáridőn belül, hogy azok a vállala-
tok, cégeik és magánosok, akik a hadsereg és 
honvédség részére közvetve, vagy közvetlenül 
szállításokat teljesítettek, vagy teljesítenek, 
az eddigi és a mostani liadikölcsönre mennyit 
jegyeztek. 

— Kiskereskedők részvénytársasága 
Nagyváradról jelentik: A háború következté-
ben a kereskedő osztályból a legtöbbet a kis-
kereskedők szenvedtek s különösen Nagyvá-
radon, ahol a közélelmezési ügyosztály eláru-
sitása körébe vonta mindazokat a cikkeket, 
amelyekkel ezelőtt a kiskereskedők fogla.-
koztak. A 'kiskereskedők már kül-
döttségileg is eljártak a közélelmezési hivatal 
elnökénél, aki leiratban utasította is a. városi 
tanácsot, bogy az általa beszerzett árucikkeik 
élárusitásánál a kiskereskedőket vep-ve igény-
be, azonban a város a közélelmezési hivatal 
leiratában foglaltaknak mindezideig nem tett 
eleget. A kiskereskedők ilyen körülmények 
között mind árukészlet nélkül maradván, 
részvénytársaságot alakítottak abból a célból, 
hogy ez a kiskereskedők ítészére szükséges 
árukat nagyiba ni vétellel szerezze be és elán-
sitáé céljából a kiskereskedők között ossza 
szét. A részvénytársaság vasármap délután 
tartotta alakuló közgyűlését. A közgyűlés 
kimondotta 200.000 korona alaptőkével a 
„Nagyváradi és Biharniegyei Kiskereskedők 
Árn be szerző Részvénytársasága" megalakítá-
sát. Amint látható, az uj alakulás teljesen 
hasonló a szegedihez, amely már szépen mű-
ködik és kitűnően prosperál. 

— A hadimunkák uj díjszabásai. A hiva-
talos lap csütörtöki száma rendeletet közöl a. 
közös hadsereg és a honvédség részére szállí-
tandó alsó és felsőruházati cikkek munka-
béreiről. A rendelet külön meghatározza a. 
műhelyekben és külön az otthon dolgozó 
munkások díjazását. Az előírásos béléssel el-
látott köpönyegek összmunkadija műhelyben 
2.17 korona, otthcndolgozóknál 2.50 korona. 
Részletenként: szabásért 30 fillér, a gépelésért 
115 fillér, kézzel való gombiywkázásért 15 fil-

Magyar 
találmány, magyar készitmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sősborszesz. Évről-évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 16,000.000 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 volf 
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 kínálat hozta létre ezt 
a csodálatos sikert, 

hanem 
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 

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

Ára 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FíeMúheli: Diana Medeln! Bto-Táps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. se. 


