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NAPI HÍREK 
JÓ REGGELT! 

Hétfőn elég kellemes, 
enyhe idő volt. Déli 
hőmérséklet: 10 fok 
Celsius. Hivatalos 
jóslat: esős idő vár-
ható és hösüllyedés. 

Kállay és Bud egyel- 4 

értenek a hadiköl-
csönügy megoldásában. Még csak az 
hiányzik, hogy a kötvénytulajdonosok is 
egyetértsenek velük. 

A védő a nemzet legjobb fiaként aposztro-
fálta Kmettyt. Kormányfőtanácsosi cí-
met nem kért számára. 

A nap aktuális kérdése: >Vajjon a városi 
közélet tisztább lesz, ha egy kicsit meg-
fürösztik a Széchenyi-fürdőben?« 

A nap hőse Bethlen miniszterelnök, aki 
keddig Radványban vadászik. Azzal a 
biztos tudattal, ment el, hogy távolléte 
alatt legfeljebb két-három új •párt-
frakció alakul az egységes pártban. 

Klebelsberget fasiszta módon fogadták az 
olasz határon, Az olasz fasiszták még 
mindig a karjukat emelik fel, — a ma-
gyar fasiszták idehaza legfeljebb a tan-
tiemel. 

Beszélgetés a villamos lépcsőzetén: .»Ol-
vasta? Egy énekesnő nem tudott fel-
lépni, mert nem talált magas tenoris-
tát.c. »Az semmi! Sok énekesnő nem ta-

^ lál magas cé-t s mégis fellép.« y 

Elárverezték Vilmos császár 
urviHei kastélyát 

Párizs, március 14. 
(A Pesti Napló külön tudósítójától.) 

Hétfőn árverezték el a francia kincstár ja-
vára Hohen zollern Vilmos exesászár urvilléi 
kastélyát. Az árverés a Metz melletti Renlilly 
polgármesteri hivatalában folyt le. A kastélyt 
357.000 frankért Vemet párizsi nagyiparos 
-vette meg. Az árverési feltételek értelmében a 
kastélyon változtatni nem szabod, minthogy 
történelmi épületszámba megy. 

Érdekes, hogy a volt császár a nemet kincs-
tártól több mint hatmillió frank kártérítést kér 
az urvilléi kastélyéri. A birodalmi kormány 
az urvilléi és a hochkönigsburgi kastélyokért 
együtt 1,405.000 aranymárkát szavazott meg 
kártérítésképpen. (L. St.) 

Viharos március 
Mukden, március 14. 

Mukdenben olyan hóvihar dühöngött, 
amilyenre 40 esztendő óta nem volt példa. A 
vihar következtében a város winden összeköt-
tetése megszakadt a külvilággal, 

London, március 14. 
Tokiói hírek szerint a tengeren uralkodó 

viharok megszakították a kábelösszeköttetést. 
A részletekről még nincsenek megbízható hí-
rek. Egész Japánban hóviharok dúlnak, ame-
lyek azonban a belföldi forgalmat még nem 
zavarták meg. 

Róma, március 14. 
Mint Nápolyból jelentik, tegnap 11 óra 10 

perckor a Vezuv-obszervatórium szeizmográf-
jai néhány vulkanikus természetű földlökést 
jeleztek, melyet a lakosság Nápolyban és a 
Vezúv körüli falvakban is érzett. 

Róma, március 14. 
Az erős esőzés következtében az Arnó 4 mé-

ter 20 centiméterrel emelkedett, de árvízka-
tasztrófa eddig nem állt be. 

— Az idő: szeles, hűvösebb. A Meteorológiai 
intézet jelenti: A délnyugati depresszió meg-
gyöngülve Közép-Európa fölé vonult. Észak és 
dél felől légnyomási maximumok határolják, 
amelyek Franciaország felett egybeolvadni 
látszanak. Észak-Oroszország felett is vau egy 
másodlagos depresszió. Az idő Közép-Európá-
ban csapadékos jellegű és a kontinenten álta-
lában bűvös. Németországban itt-ott havazott. 

Hazánkban országos volt az eső. Mennyi-
sége a Dunántálon általábau meghaladta a. 10 
millimétert. Az Alföldön csak 1-—2 milliméter-
nyi csapadékot mértek. A hőmérsék ma reggel 
emelkedett . 

időprognózis: Változékony idő, megélén-
külő nyugati szelekkel, kevés esővel és hősiily-

.fyedessel» , 

A f r i b a i g y é m á n S m e z ő b r o l , 

csárdást Kedvelő négerekről 
mesél egy magyar énehes 

Dr. Bársony Lajos hazatért afriKai 
turnéjáról 

(Saját tudósítónktól.) Öt évvel ezelőtt, 'mikor az 
a. "bizonyos »leépítés« folyt az állami eziuhíázakmál, 
indcíko-lás «éSktii múról-foolnapra nem volt már 
tagja a Városi Színháznak dr. Bársong Izajos. Es 
Bársony Lajos hirtelen elhatározással bőröndökbe 
csomagolta holmiját és feleségével, Pál ff y Boriska 
opera-énekesnővel elindult turnézni — Afrikába, 
Spanyolországban kezdték, folytatták Portugáliá-
ban, és most öt esztendő után Afrikából jöttek. 
vissza P'áir iuapia Budapestre. 

Arcuk feketére sült a tropikus éghajlat alatt, 
kiejtésük egy kissé megváltozott, valahogy úgy 
tűnik fel, mintha egy külföldi tanult volna meg 
perfektül magyarul és csupán a kiejtést nem sajátí-
totta volna el. Xein tudják, hogy hol kezdjék az 
élmények elbeszélését. Az öt esztendő tele volt ka-
landdal, izgalmakkal és érdekességekkel. 

— Spanyolországban kezdtük — meséli Bársony 
Lajos. — Egy félév alatt miud a ketten annyira 
tudtunk spanyolul, hogy műsorunkba, mely klasz-
szikusokból állott és amelyeket olaszul és franciául 
énekeltünk, spanyol számokat is felvehettünk. Las-
sanként hatalmas díszlet-készletre tettünk szert s 
elindultunk továb Portugáliába. Itt már portugálul 
énekeltünk és — itt egy csomó portugál lapot mu-
tat — mint látható, nagy sikerrel. Száznál több 
számmal swnirozott jelenettel és egy teherkocsit 
kitevő díszletraktárunkkal indultunk el Afrikába. 

— Hogy hol voltunk? Loavda, Benguella, Angol 
Afrika: Capetou.i, Lourenco-Marques, Beira-Moza-
mique és az egész Zambéz. 

— A közönség? Benszúlöttek és a gyarmatra 
küldött tisztviselők, telepesek. Hálásak a végletekig. 
Minden városban van, már a parti városokat értem, 
színház és ha más nem: kultúrház, kaszinó, dc elő-
adás nagyon gyéren van. Egy ízben Anghoscheben 
léptünk fel, ide liivtak meg bennünket s miután 
itt színház nincs, « Banco Ultramarino de Portugal 
- tanácskozótermében énekeltünk. Kedves volt: a 
bank igazgatója ült a pénztárnál és szedte a jegye-
ket ... 

— Transwaalban, az angol uralom alatt lévő 
Afrikában határozott kultúra van. Johannesburg 
nagy metropolis, óriási autóforgalommal, pezsgő, 
•virágzó élettel. Hogy csak egyet említsek, fellépett 
itt I'avlovna is, aki 20.000 fontot kapott négy estére. 

A gyémántmezőkről beszél most. Egyízben Jo-
hanissburgtól utaztak Capetownba. Az expressz egy 
folyó völgyében rohant: két oldalán terülnek el a 
gyémántmezők. Mikor a vonat megáll, valóságos 
versenyfutás kezdődik a gyemánfkeresök között; 
ásójukkal kijelölik a maguk területét, felütik a sát-
rukat és éjjel-nappal kutatnak a csillogó drágakő 
után. Ök maguk tanúi voltak annak, mikor egy 
kocsmáros fölfedezte, hogy rozzant kocsmájához tar-
tozó föld kincsesbánya s máról holnapra, egyike lett 
a szegény kocsmáros a. leggazdagabb embereknek. 
Egészen a belga Kongóig jutottak el, ahol vissza 
kellett fordulniok, mert a karmesterük sárgalázban 
megbetegedett. 

A néger közönségről kérdezzük. 
— A négerek! Áhítatos, hálás közönség. Van két 

magyar számunk. Lavotta sérelme és Liszt II. rap-
szódiájára csinált jelenet. Talán ez tetszik nekik a 
legjobban és a, csárdás. Mikor először egy énekszám 
után csárdást táncoltunk, azt hittük, hogy talán 
nem is lesz sikere. A végén a négerek üvöltésbe 
törtek ki., annyira tetszett nekik a csárdás. Ordí-
tották: que se repite baUtque (mégegyszer a bat.rt-
(]ue). A batuqne a négerek charlestonja, amely 
azonban nem hasonlít az Európában táncolt char-
lestonhoz. És mikor megújráztuk a csárdást, elemi 
erővel tört ki a que falle: a tetszésnyilvánítás, tap-
soltak, dobogtak, üvöltöttek. 

— A batuquet újra meg kellett ismételni és nem 
győztünk elég csókot hinteni, mert a szokás az, 
hogy előadás végén engedelmeskedni kell a que 
falle felszólításának: beszélni kell és meg kell kö-
szönni a tapsot. 

Még sokat mesélnek Afrikáról, az afrikai élet-
ről, városokról, a fénylő és széles autóutakról. 

Nemsokára Dél-Amerikába fognak utazni új 
turnéra. 

— Vízállás. A földmüvelésügyi miniszté-
rium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Mohá-
csig apad, lejjebb árad, Paksig alacsony. Paks 
alatt közepes vízállású. Mai vízállások: Passau 
230, Stein —22, Komárom 302, Budapest 264, 
Baja 269, Mohács 328. — A Tisza Tiszabecsnél 
apad, máshol árad, Záhonyig alacsony, Tisza-
füred és Csongrád között magas, másutt köze-
pes vízállású. 

— Egy orvos a saját vérével mentette meg bete-
gét a haláltól. Párizsból jelentik: Caenben súlyos 
beteghez hívták a minap dr. Pecker orvost. Meg-
vizsgálta a beteget és megállapította, hogy csak 
sürgősen alkalmazott vérátömlesztéssel lehet meg-
menteni az életét. De senki sem akadt, aki vállal-
kozott volna arra, hogy meg hagyja magát csapol-
tatni. Az orvos végre vállalkozott arra, hogy el-
végzi a vérátömlesztést — a saját, vérével. Elhozatta 
hazulról műszereit és véréből mintegy félliternyit 
átömlesztett a betegbe, aki 'oi i l ta l megmenekült a 
halált 

— K é t nemzet közeledését akarom elősegí-
teni, — mondotta Klebelsberg- az olasz határon. 
Triesztből jelentik: Gróf Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszter hétfő reg-
gel érkezett meg Postumia határállomásra. A 
fogadására megjelent olasz küldöttség vezető-
jének üdvözlésére a következő beszéddel vála-
szolt: 

A hagyományos olasz vendég szeretetnek 
gyönyörű megnyilatkozását látom abban, hogy 
azon pillanatban, midőn az olasz földre lépek, 
itt a határszélen volt szíves üdvözölni és ily 
szeretetreméltó meleg szavakat intézett hozzám. 
Midőn ezt a jóleső figyelmet őszintén megkö-
szönöm, ebben a határszéli kézszorításban ked-
vező auspiciumot látok azon törekvésem telje, 
»ülésére, ho|gy az olasz és a magyar művelődést 
minél szorosabb kapcsolatba hozva, egymással, 
ezzel a két. nemzet közeledését is előmozdítsam. 

— Kapi Béla püspök a paksi 'lelkész hatvanesz-
tendős jubileumán. Vasárnap ünnepelte Paks városá-
nak és a dunántúli evangélikus egyházkerületnek 
társadalma Horváth Sándor paksi lelkész hatvan-
éves papi jubileumát. Az ünnepre utazott Kapi Béla 
dunántúli evangélikus püspök is, akit a kaposvári 
pályaudvaron nagyszámú küldöttség fogadott. A ju-
bileumi üruiop lezajlása után az egész közönség ki-
vonult a templom elé és Kapi Béla püspök leleplezte 
a paksi hősöknek a templom falába illesztett emlék-
tábláját, amely ötvennégy elesett katona nevét tün-
teti fel. Kapi püspök felavató beszédében a hősi ha-
lottakat és a magyar nemzetet a Biblia egyik alakjá-
hoz, cirénei Simonhoz hasonlította, aki hazafelé tart 
szántóföldjéről, mikor szembetalálkozik a Golgotára 
induló, kereszthordozó Jézussal. Akarata ellenére 
kényszerítették ezt az embert — úgymond a püspök 
— arra, liogy vegye vállaira a keresztet. Tiltakozik 
ellene, le akarja magáról rázni a terhet, de minél 
tovább viszi, annál könyebbnek érzi azt és végül ló-
lekben is »megérkezik • Krisztus keresztjéhez. A mi 
hőseink ugyanígy vették vállukra, a magyar nem-
zet keresztjét s mentől hosszabb ideig volt az raj-
tuk, annál inkább megkönnyiilt, számukra ez a ke-
reszt, még akkor is elhordozható volt ez nekik, ami-
kor már a Magyar Golgota halmára érkeztek fel 
vele. 

— Kat bányászt megölt a bányalég. Bo-
roszloból jelenti tudósítónk: A kattowit-zi 

vo l t 
, . ----- —~ kapta, 
hogy kutassa ki a-gázömlés forrását. Munka-
kózben bányalégrobbauás történt és a hét mun-
kás közül hat odaveszett. Csak egynek sikerült 
eletet megmentenie. 

— Szerzői jogbitóriási pör Vázsonyi fényképe 
miatt. Vázsonyi Vilmos halála után elárasztották a 
fővárost Vázsonyircl készült fénykép-levelezőlapok-
kal. Jcs Dusi festőmüvészuő a lapokban a saját Vá-
zsonyi-fölvóteleire ismert rá. Visszaemlékezett arra 
is, hogy Kiss Károly fényképész nem sokkal előbb 
kölcsönkérte tőle az egyik Vázsonyi-fölvétel lemezét. 
Ennek alapján szerzői jogbitorlás címén port indított 
Kiss ellen s 20 millió koroua kártérítést követelt tőle. 
A dl-. Fődy Károly törvényszéki tanácselnök előtt 
megtartott tárgyaláson Kiss azzal védekezett, hogy 
ö csak gravúrt készített a Vázsonyi-lemezröl. de nem 
solcszorosittatta. Most már csak a z a kérdés vár eldön-
tésre, hogy önálló munka-e ez a gravúr, vagy után-
képzés. Az alperes szerint föltétlenül önálló mű éa 
ez volt a véleménye a kihallgatott szákértőnek is. A 
bíróság elhatározta, hogy a Képzőművészeti Főiskola 
véleményét is kikéli az ügyben s e célból a tárgya, 
lást elnapolta. 

— Pamutsá l la l fojtotta m e g áldozatát a 
dunaföldvári rablógyilkos. Borzalmas rabló« 
gyilkosság történt szerdán éjszaka Dunaföld-
váron. A Pesti Napló már tudósított róla, de a 
részletek csak most derültek ki. Oláh Mihály 
73 éves kereskedő négy vágón főzelékfélével 
Budapestre utazott. Ezalatt 62 éves felesége 
egyedül maradt a kissé elhagyottan fekvő ház-
ban. Csütörtök reggel két odarendelt mosónő 
a konyhában eltorzult arccal, holtan találta 
Oláh Mihálynét. Nyaka köré vastag pamwtsál 
volt csavarva, azzal fojtották meg. A csendőr-
ség nyomozása kiderítette, hogy egy néhány 
nap óta a községben tartózkodó, sárga bőrka-
bátot, sofővsapkát viselő férfi követhette el a 
gyilkosságot. _ Ez a férfi Kocsis Péternek ne-
vezte magát és többször ott járt Oláhék portá-
ján. Kocsis tudta, hogy nyolc—tízmillió kororía 
lehet a nagykereskedő feleségénél, megleste 
tehát, mikor utazik el Oláh Mihály, éjszaka 
rátörte az ajtót, Oláhnéra, majd leütötte és úgy; 
fojtotta meg. Az ökölcsapás nyoma meglátszik' 
a meggyilkolt asszonyon. Az orrcsontja telje-
sen össze van zúzva. A rablógyilkos 600 pengőt 
talált Oláhnénál és azzal menekült el. Minden 
jel arra vall, hogy a tettes Budapestre mene-
kült. Oláh Mihálynét igen előkelő rokonság 
gyászolja. 

Fej-, váll- és ágyékfájdalmaknál, 
idegfájásoknál, csípőszaggatásnál és zsábánál a termé-
szetes »Ferenc József« keserűvíz rendkívül hasznos 
háziszer, melyből kora reggel egy pohárral bevéve, 
az emészt-öcsatornát jól kiöblítjük. Egyetemi kliniká-
kon szerzett tapasztalatok tanúsítják, hogy a valódi 
Ferenc JI6*®sf víz kitiinő gyomor- és béltisztító 
Szer, melynek hatása gyors és biztos. Kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben- ' 


