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nyékben gazdag működésűk elismeréséül a
magyar királyi egészségügyi főtanácsosi 
címet adományozta.

— (Ródé János dr. — kormány főtana- 
esős.) A kormányzó a miniszterelnök elő
terjesztésére Ródé János dr.-nak, az Orszá
gos Munkásbiztositó Pénztár igazgatójának, 
a magyar munkásbiztositás terén kifejtett 
érdemes tevékenysége elismeréséül a ma
gyar királyi kormányfőtanácsosi címet 
admányozta.

— (Állami jószágfőfeliigyetők.) A kor
mányzó a földmivelésügyi miniszter elő
terjesztésére az állami mezőgazdasági bir
toktok gazdasági tisztviselőinek létszámá
ban Kristóffá János magyar királyi gaz
dasági tanácsos és Thaly Dezső jószágfel- 
ügyelői címmel és jelleggel felruházott 
magyar királyi jószágfelügyelőket jószág- 
főfelügyelőkké kinevezte.

— (Meghalt a lett köztársaság elnöke.) 
Rigából jelentik: Tschakste, a lett köztár
saság elnöke meghalt.

— (A román királyi pár Szicíliába uta
zik.) Bukarestből jelentik: Ferdinánd ki
rály és Mária királyné március 23-án Szi
cíliába utazik a Palermo melletti Termini 
üdülőhelyre. A király négy hétig marad 
Terminiben.

— (Embcrevők-c a boldvavjjlgyi cigá
nyok.) Először azt mondták, hrigy eniber- 
evök a boldvavölgyi cigányok. Másnap 
már a magyar uralom volt felelős a cigá
nyok állítólagos emberevéséért. Aztán hall
gatás néhány napig a cseh sajtóban, mig 
ma végre bevallják, hogy a cigányok — 
nem is ettek embert. A dolog pedig úgy 
dérült ki, hogy a felvidéki magyar lapok 
kassai tudósítói firtatni kezdték, vájjon 
miigen bizonyítékok vannak arra, hogy 
az elfogott cigányok valóban emberevők?

Kiderült, hogy ilyen bizonyíték nincs, 
sót a kassai főállamügyészség is olyan 
jelentést adott ki, hogy a bűnjelként lefog
lal csontok nem emberi testek maradvá
nyai s hogy maga az ügyészség is feltű
nően gyanúsnak találja a cigányok egybe
hangzó vallomását. Az ügyészség jelentése 
hangot adott annak a föltevésnek is, hogy 
a cigányok talán valami cigánybabona 
alapján vallották azt, hogy megették áldo
zataikat, ami nyilvánvalóan nem igaz.

— (Uj Vöröskerszt megbízottak.) A 
kormányzó, mint a Magyar Vöröskereszt 
Egylet védője, Gombkötő Antalt, Cson
grádimegye és Szeged királyi tanfelügyelő
jét, Jakab Béla dr. pécsi püspöki tanitó- 
képzSintézeti igazgatót és Wigand Ede 
magyar királyi kormányfőtanácsos, ipar
művészeti főiskolai tanárt m Magyar Vö
röskereszt Egylet megbizottajvá kinevezte.

— (Hegedűs Lóránt előadása Debrecen
ben.) Debrecenből jelentik: A Kálvinista 
Templomegyesület vasárnap délután vallá
sos estét rendezett a Nagytemplomban, 
amelyet zsúfolásig megtöltött a város kö
zönsége. Az est műsorán szerepelt Hegedűs 
Lóránt volt pénzügyminiszter előadása is, 
akit Baltazár Dezső dr. tiszántúli reformá
tus püspök mutatott be a hallgatóságnak. 
Hegedűs Lóránt beszédének alaptétele a 
felekezeti békének kérdése volt. A krisz
tusi kereszténység nevében tiltakozott a 
másvallásuak üldözése, így a többi közt az j 
antiszemitizmus ellen. Beszéde további 1 
során kijelentette, hogy a keresztény fele
kezetek semmit sem vethetnek egymás sze
mére, mert a katolikusok és protestánsok 
legnagyobbrészt egyaránt pogányok. A te
hetség érvényesülése elé nem szabad fele
kezeti akadályokat emelni, mert hiszen ha 
ez a múltban is igy lett volna, akkor a 
magyar történelemből és irodalomtörténet
ből esetleg olyan nevek hiányoznának, mint 
a Tisza Istváné, Bethlené, Bocskayé, Jókaié, 
Petőfié, Aranyé, Csokonaié és Adyé. Min
den magyarországi vallásfelekezet tagjai
nak kötelessége, hogy a külföldi bittestvé
rek előtt feltárják Magyarország szeren
csétlenségét és segítséget szerezzenek talpra- 
úllásunk érdekében. A magyar protestán- 
fizmusnak az angolszász hatalmakkal, első
sorban Amerikával kell felvennie az érint
kezést, mert elsősorban innen várhatunk 
segítséget.

— (Bezárták a bécsi világkereskedelmi 
főiskolát.) Mint Bécsböl jelentik, a bécsi 
világkereskedelmi főiskolán ma megint 
nagy zavargás volt. A rektort, aki rendet 
akart teremteni, kifütyülték. A zavargás 
miatt a főiskolát bezárták. Több diák ellen 
fegyelmi eljárást indítottak. A zavargás
ban részt vettek a bolgár diákok is, akik 
a horogkeresztesekkel társulva megverték 
a zsidó és a szociáldemokrata diákokat.

— (Kulturest Szombathelyen.) Szombat
helyről jelentik: A Vasmegyei Katolikus 
Kör most tartotta első kulturestjét nem
régiben felavatott uj helyiségében. Mikes 
János gróf megyéspüspök megnyitója után 
Huszár Károly, a képviselőház alelnöke 
előadást tartott a katolikus körök hivatá
sáról, továbbá az erkölcsvédelmi rendele
teknek a kultúra és irodalom megtisztítá
sát célzó feladatairól.

A sanghai kínai hajóhad átpártolt 
a kantoniakhoz.

Csang-CsO'Litmak a kantoniakkal való mérkőzése széles fronton meg
k e z d ő d ö tt  —  A  kantom nacionalista pártban a „vörösök" vannak t ö b b 

ségben. — Az uj hadműveletek.
Sanghai, márc. 14.

A kiansui harcvonalon ismét megkezdő
dött a harc. Mint Kainfangból jelentik a 
Reuter-irodának, Csang-Cso-Lin csapatai a 
honani csapatokkal elkeseredett csatát vív
nak Hangcsuannál, a Kainfangot Csing- 
Csauval összekötő fontos vasúti vonal el
ágazásánál.

A flotta,amely cserbenhagyja azászlót
London, márc. 14.

Sanghaiból jelentik a Timesnak: Yang 
tengernagy, a sanghai vizeken állomásozó 
kínai hajóhad főparancsnoka, körlevélben 
hírül adta, hogy csatlakozik a kantoniak
hoz. A tengernagy kijelenti, hogy vala
mennyi tiszt mögötte áll. Egyidejűén a 
Kiang-Nan arzenálban levő tengernagyi 
épületből valamennyi tegerészeti okmányt 
n Haicsau cirkáló, zászlóshajó fedélzetére 
szállítottak. A köztársasági lobogót levet
ték és helyébe a Kuo-Ming-Tang párt zász
laját tűzték ki. A hajóhad jelenleg Wusung 
mellett tartózkodik; négy cirkálóból áll, 
amelyek közül a legnagyobb a Haicsau, 
továbbá öt rombolóból és három ágyuna- 
szádból. A hajóknak nincs valami nagg 
harci értékük, valamennyien ócskák és 
pénzhiány miatt már jó ideje nem kerül
tek kijavításra. Azt mondják, hogy maga 
a tengernagy sem gondol harcra.

— (A paksi leikés* hatvan esztendős
szolgálati jubileuma.) Tegnap, vasárnap 
ünnepelte Paks városának és a dunántúli 
evangélikus egyházkerületnek társadalma 
Horváth Sándor paksi lelkész hatvanéves 
papi jubileumát. Az ünnepre Köpi Béla 
dunántúli evangélikus püspök is Paksra 
utazott. A kaposvári pályaudvaron nagy
számú küldöttség fogadta a püspököt. Itt 
Becht Ödön dr. főszolgabíró, Schöll Lajos, 
tolnai, baranyai, somogyi evangélikus egy
házmegye főesperese, továbbá a város kép
viselője és Mechwarth Ernő kormányfőta- 
nácsos, a gyülekezet nevében pedig a ju 
biláns lelkész köszöntötte a főpásztort. 
Szombaton este vallásos összejövetel volt 
az evangélikus templomban, aho l, Gyalog 
István, kétyi evangélikus lelkész tartott elő
adást és Kapi püspök imádkozott. Vasár
nap, a délelőtti istentiszteleten H°rváth 
Sándor lelkész prédikált, utána közgyűlés 
következett, amelyen Walter Henrik egy
házközségi felügyelő megnyitó szavai után 
Kapi Béla mondott üdvözlő beszédet. Az 
egyházmegye nevében Schöll Lajos, a 
bonyhádi ev. főgimnázium képviseletében 
Fáik Henrik igazgató, az egyházmegyei ta
nítóság részéről Müller Róbert alesperes 
szólt, Paks város társadalmának üdvözletét 
Klein Antal ny. főipán, országgyűlési kép
viselő adta át. Számos egyéb testület és 
intézmény megbízottjának felszólalása után 
Horváth Sándor mondott köszönetét, aki 
nyolcvanhatéves kora ellenére még mindig 
teljes testi és szellemi frisseséggel látja el 
szolgálatát, melyet hatvan esztendő alatt 
megszakítás nélkül Pakson töltött. Az em
lékezetes jubileumi ünnep lezajlása után 
az egész közönség kivonult a templom elé 
és Kapi Béla püspök leleplezte a paksi hő
söknek a templom falába illesztett emlék
tábláját, amely ötvennégy elesett katona 
nevét tünteti fel. Délben diszebéd volt, 
melyen Kapi püspök a kormányzóra mon
dott felköszöntőt, az ősz lelkipásztort pe
dig Grosch Károly dr. ügyvéd, Kapi püs
pököt pedig Klein Antal országgyűlési kép
viselő ünnepelte. A püspök a késő délutáni 
órákban utazott el Paksról.

— (Gyermekvonat indult Belgiumba.) 
Ma délelőtt gyermekvonat indult el a Ke
leti-pályaudvarról Belgiumba. Mészáros Já
nos dr. érseki helynök, pápai prelátns 
mondott búcsúbeszédet, s a gyermekek ez
után a védőnők vezetésével elfoglalták he
lyeiket az Országos Gyermekvédő Liga vo
natán, amelyet a MÁV igazgatóság az 
utóbbi hetekben ismét gondosan tatarozta- 
tott ? részben uj alvázzal is ellátott. Az 
elhelyezkedés után bevonultak a perronra 
a szülők, hogy elbúcsúzhassanak kicsi
nyeiktől. Arra a téves hírre, hogy a gyer
meküdültetés különböző okokból megszű
nik,, ma élő cáfolatul 593 boldog kis leány 
és fiú indult el Belgiumba és Hollandiába. 
Már szerdán megérkeznek Gént városába, 
a központi elosztó helyre, ahol a Comité 
belge de secours aux enfants de la Hon- 
grie jóságos tagjai gondoskodnak szétosz
tásukról. illetve a nevelőszülőknél való el
helyezésükről.

A Daily Express jelentése szerint a 
kantoniakhoz átpártolt hajók száma 22.

A kanton! nacionalista párt válsága.
London, márc. 14.

Hankauból jelentik a fleufer-irodának, 
hogy a Kuo-Ming-Tang párt fő végrehajtó
bizottságában a „vörösek" többségben van
nak, amj kiderül a bizottságban elfoga
dóit határozatokból is. Ezek a határoza
tok ragaszkodnak ahhoz, hogy folytassák 
az Oroszországgal és általánosságban a 
kommunistákkal való szövetség politikáját 
és hangsúlyozzák annak szükségét, hogy 
egyes személyiségek feudális eszméit „he
lyesbítsék". Ez az utóbbi megjegyzés való
színűen Csang-Kai-Sek tábornokra vonat
kozik.

Sanghai, márc. 14.
Hankauból jelentik, hogy Szin-Kieng a 

déli kormány igazságügyminiszterének ösz
tönzésére egyre hevesebbé válik a szélső
ségesek hadjárata Csang-Kai-Sek ellen. 
Szin-Kiengnek sikerült kercsztülvinnje, 
hogy a Kuo-Ming-Tang központi végre
hajtó-bizottsága Hankauban összeüljön és 
hangsúlyozza, hogy a nacionalizmust alá
rendelik g pártnak. Csang-Kai-Sek kijelen
tene, hogy nem megy Hankauba és Szin- 
Kieng, valamint Borodin azonnali ettávo- 
■litását követelte. A Kuo-Ming-Tangnak a 
végleges szakítás elhárítására törekvő min
den fáradozása ellenére kétséges, hogy bé
késen tudják-e megoldani a válságot. A 
rend fenntartásávál Csan-Csen-Cseu tábor
nokot bízták meg.

■ww* ly ujjúi iga—

— (A sértő cikk epilógusa.) A Reggel 
című, hélfön megjelenő lapban, mint már 
részletesen megírtuk, feltűnően élesthangu 
támadás jelent meg a rendőr-tisztikar el
len. A tisztikar azután lovagias útra te
relte a dolgot és magyarázatot kért a tá
madásért Lázár Miklós szerkesztőtől. A 
sértő cikk az erkölcsvédelmi rendelet végre
hajtásával kapcsolatban azt irta, hogy: 
„nem az a legborzasztóbb, hogy a rendőr
tisztek cenzúráznak, hanem az, hogy azok 
ceptiráznak, akik annyira műveletlenek, 
mint a cenzúrázó rendőrtisztek." A magya
rázatkérés után Lá'ár Miklós is megnevez
te segédeit, akik azután összeültek tárgya
lásra, melynek eredményéről a rendőrtisz
tek megbízottai a túlzásig menő szerény
séggel csak annyit közöltek a nyilvános
sággal, hogy az ügyet a lovagiasság sza
bályai szerint elintézték és Lázár Miklós 
elégtételt adott a tisztikarnak. Ma azután 
A Reggel ismét visszatér erre az ügyre és 
közli a lovagias ügy jegyzőkönyvét, amely 
sz.óról-szóra igy hangzik: „Lázár Miklós 
a rendőr-tisztikart régi időktől fogva nagy- 
rabecsüü és tiszteli, végtelenül sajnálja, 
hogy lapjában úgy a szándékán, mint tud
tán kívül az inkriminált közlemény, mely 
véleménye szerint meghaladja az objektív 
kritika határait, megjelenhetett. Ezért a 
magyar királyi rendőr-tisztikartól bocsá
natot kér."

— (Jürgens törvényszéki irodaigargntót 
felmenteíték. a feleségét elítélték.) Nem
régiben berlini tudósítónk cikkben számolt 
be Jürgens német birodalmi törvényszéki 
irodaigazgató és felesége biinperéről, aki
ket biztosítási csalás kísérletével kapcsolat
ban hamis esküvel vádoltak. Részletesen 
megírtuk, hogy Jürgens, az „ideális férj", 
hogyan lett áldozatává a felesége könnye! 
müségének. Most Agy berlini távirat hírül 
adja a buóság ítéletét. E szerint Jürgens- 
nét hamis eskü miatt öthavi fogházra Ítél
ték, amelyet a vizsgálati fogsággal kitöltött
nek vettek, a többi vád alól felmentették. 
Jürgens törvényszéki irodaigazgatót fel
mentették. A közönség az ítéletet nagy tet
széssel fogadta.

— (Postások közgyűlése.) A magyar 
kir. posta üzemi és műszaki üzemi tisztvi
selők országos egyesülete vasárnap délután 
tartotta rendes évi közgyűlését, melyen De- 
méng Károly államtitkár képviseletében 
Soós Gyula postafőigazgató kormánybiztos 
is megjelent. A közgyűlés komolysággal és 
határozottsággal foglalt állást az illetmény- 
rendezés kérdésében és kimondta, hogv a 
KANSz, valamint a postásegyesületek kö
zős emlékirataiban felsorolt elodázást már 
nem tűrő kívánságok teljesítéséhez feltét
lenül ragaszkodik. A tisztikar és a választ
mány megválasztása után a közgyűlés ün
neplésen leleplezte az egyesület érdemdús 
elnökének, Varga István főellenőrnek Szo
kó/ Vilibáld dr. festőművész által megfes
tett arcképét. A közgyűlést társasvacsora 
kővette, melyen a postás társegyesületek 
képviselői, köztük Tóth Kálmán dr. posia- 
igazgafó, egyesületközi bizottsági elnök is 
resztvettek,

— (Ha a szobor beszélni tudna.) Vasár
nap a szociáldemokrata munkások vörös 
virágkoszoruval díszítették fel ^etőfi Sán
dor Petőfi-téri szobrát, azután pedig ki
vált az ünneplő tömegből egy hatvan—> 
nyolcvan tagból álló munkáscsoport s a ta
nácsköztársaságot éltette. Vájjon mit szólna 
a szobor ehhez a megtiszteltetéshez, ha be
szélni tudna?

Petőfit bizonyára nem lehet kisajátítani 
semmiféle osztálynak, mert leikébe az egész 
világ belefért. Csakhogy az ő eszmei vilá
gának középpontjában a haza állott. A 
hazaszeretetről olyan imádatszerü rajon
gással dalolt, mint senki más. A szabadsá
got az oroszlán szivével végyta, de hazája 
előtt gyermeki hódolattal hajtotta meg 
büszke fejét és életét áldozta oltárán. Váj
jon mit szólna azokhoz, akik a betörő el- 
lenséget elhajított fegyverekkel és levett 
kalappal fogadták?

Petőfi az ég csillagát lehozta volna nem- 
' zetének dicsőségéért. Vájjon mit szólna 
azokhoz, akik a szovjet csillagát hozták 
ide, egy nemzetfojtogató, szabadsággyilkos 
rendszer világitó testeként? És akik Vele, 
a lánglelkü költővel együtt éltetik az aljas 
terrorok és rablások uralmának megszökött 
rémalakját?

Ha szólni tudna s ha mozdulni tudna, bi
zonyára tilfakozóan emelné fel kezeit s azt 
harsogná: „Hogyan mertek ti engemet di
csérni, ti sehonnaiakl"

— (A missziós orvosok avatása.) Örse- 
nigo Cesare c. érsek, pápai nuncius vasár
nap reggel a jezsuiták templomában 22 fia
tal magyar orvost vett fel Szent Benedek 
oblátusaiuak sorába, akik vállalkoztak 
arra, hogy bizonyos időt a különféle misz- 
sziókbau töltenek, mint orvosok. Szentmise 
után megható szertartás keretében akasz
totta a nuncius a 22 lelkes orvos vállára 
Szent Benedeknek, Európa apostolának váll- 
ruháját. A szertartás végeztével Szungogh 
Xavér dr. bencés tanár mondott buzditó 
beszédet az áldozatos missziós munka krisz
tusi értékéről. Délután a Baross-utcai ben
cés reálgimnázium tornatermében tartotta 
az Emericana XXXV. korporációja, a Cor- 
poratib Medicomissionaria avató káptalan
ját, amelyen Bittner Illés dr. tankerületi c. 
főigazgató, kommendátor elnökölt. Kelemen 
Krizosztom. az uj korporáció lelkésze bú
csúztatta megható beszédben Molnár Antal 
dr. orvost misszióba indulása alkalmából. 
A távozó fiatal orvosnak és vele induló hű
séges feleségének azt kívánja, hogy mire az 
Afrikából visszatérő fecskék kitatarozzák 
régi fészküket, ők is építsék meg Afrikában, 
a belga Kongóban a maguk uj fészkét. Sza
vai végeztével átnyújtotta a magyar szent 
korona üvegből ké-szült mását, telve a ma
gyar vármegyék földjével. A kommendátor 
ezután átnyújtotta a távozónak az útitáskát 
és a vándorbotot.

— (Kőzségcgyesités.) A belügyminiszter
a somogymegyei Marcali nagyközség és 
Nagygomba kisközség egyesítését elren
delte. A nagyközség ideiglenes neve 
Marcali.

— (Birtokrendezési szakértő.) A föld
mivelésügyi miniszter birtokrendezési 
ügyekben gazdasági szakértőül Pestmegye 
területére izeri Izsók Gyula oki. gazda, 
bud’apesti lakost jelölte ki.

— (Gyásrrovat.) Kovács Béla dr. ügyvéd 
68. éves korában e hónap 13-án elhunyt. Te» 
metésc 15-én, kedden délután 3 órakor lesz 
a róni. katolikus egyház szertartása szerint 
a rákoskeresztúri temetőben. Az engesztelő 
szentmise 19 ón, szombaton reggel 9 órakor 
lesz a VII. kér. plébánia templomban. Az 
elhunytban Kovács György dr. és Kovács 
Andor dr., a két kiváló magyár vívó édes- 
atyját gyászolja.

Nemes Kcszlerffy János földbirtokos éle
tének 83-ik évében, hosszas szenvedés után 
Budapesten e hónap 13-án elhunyt Özve
gyén, leányán és unokáin kivül kiterjedt 
előkelő rokonság gyászolja. Temetése e hó
nap 15-én délután 3 órakor lesz a Kerepesi- 
ut melletti t;mető haiottasházáhol.

Dründl Károly parlamenti gyorsirodai tit
kár, a Pesti Hírlap munkatársa,, az éjjel az 
1. számú belgyógyászati klinikán váratlanul 
elhunyt. Szorgalmas, pontos tisztviselő volt, 
aki kötelessi'grudással végezte el mindig fel
adatát. Munkabírásának teljében, 42 éves 
korában ra( adta el a halál.

Horváth Miklós vasmegyei bflgötej föld
birtokos, Horváth Kálmán dr. vasmegyei al
ispán édesatyja, hetver.négyéves korában 
Bögötén meghalt. Az elhunyt hosszú időn 
keresztjei volt vasvarmegye törvényhatóságá
nak bizottsági tagja.

Hidasi Sándor nyugalmazott kultuszmi
niszteri tanácsos, a Ferenc József-rend lo
vagja, a hahékitményes f.rdemkereszt s!b. 
stb. tulajdonosa március 12-én éleiének 63-ik 
esztendejében elhunyt Sümegen, ahol ma, 
hétfőn temették az ágostai evangélikus val
lás szertartása szerint.

— (Békéscsaba nj ártézi kútját.) Békés
csaba város az utóbbi időben bit helyen 
furatott ártézi kutat. Mindkét kút a miqap 
készült el. Az egyik mélysége 424 méter, 
a másiké 319 méter. Mindkét kút vizbö- 
sege és minősége teljesen kielégítő


