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iigyminiszteriumban állították össze; a kép-

viselők között négy ellenzéki is van. 
— A koronázási Kitüntetések és rang-

enieiések. A Budapesti Közlöny pénteki száma 
.közli .azokat a kitüntetéseiket és rangemelése-
ket, amelyeiket a király a koronázás emlékére 
adományozott. A király Csernoch János her-
cegprímáshoz legfelsőbb kéziratot intézett, a 
melyben tudatja, hogy a koronázás emlékére 
a saját és a királyné arcképét adományozta. 
Balogh Jenő igazság ügyminiszternek a ko-
ronázás előkészítése körül kifejtett tevékeny-
ségéért teljes elismerését fejezte iki őfelsége. 
Báró Révay iSiinont és unokaöccsét, báró Ré-
vay. Lászlót, báró Sennyey Bélát és Sennyei 
Gézát, továbbá Kendeffy Gábor, Jankovich-
Bésán Endre és Jankovich-Bésán József 
nagybirtokosokat a grófi rangra emelte. Ken-

de Zsigmond, Ivánka László nagy birtokoso-
kat és Szaki vszky iGynla, Trencsénmegyei fő-
ispánja bárói méltóságot kaptak. — Valósá-

gos belső titkos tanácsosok (tetteik: iGróif Am-

brózy Gyula koronaőr, gróf Bánffy Miklós 
országgyűlési képviselő, a m. kir. Operaház 
intendánsa, .gróf Bethlen István országgyű-
lési képviselő, gróf Bethlen Ödön főispán, 
gróf Chotek Rezső, gróf Erdődy Imre és gróf 
Eszterházy László főrendek, gróf Eszterházy 
(Móric, képviselő, Fischer-Colbrie Ágost kas-
sai püspök, Hideghéty Imre horvát minisz-
ter, gróf Hunyady József, a krály parancsör-
tisztje, gróf Károlyi Lajos, gr. Károlyi Lász-
ló és .gróf Keglevich Gábor főnemdielk, Kende 
Péter képviselő, .gróf Klebersberg iKvnó ál-
lani titkár, báró Kürthy Lajos, a közélelme-
zési hivatal elnöke, Lipthay Frigyes báró fő-
rend, Simontsits Elemér, a képviselőház alel-
nöke, Széchenyi Emil gróf képviselő, \Sziny-
nyeiaMerse István főispán, Teleky Sándor 
gróf, Wenokheim Dénes gróf és Wimpffen 
Szigfrid .gróf főrendek. — A Lipót-rend nagy-
keresztjével tüntették .ki: .herceg Festetich 
Tasziló főudvarmesteirt, Széchenyi iGyula gr. 

főlovázsmestert és Széchenyi Béla gróf ko-
ronaőrt. Az 1. osztályú vaskorona-rendet kap-

ták: Apponyi Sándor gróf tárnokmester, gróf 
Erdődy Rezső főrend, Eszterházy Miklós her-
ceg főpohárnok mester, Festltetíoh Pál gróf fő-
kamarásmester, Majláth József gróf főrend, 
Skerlecz Iván báró horvát bán, Szmrecsányi 
Lajos és Várady L. Árpád ér= ekek, Vavrík 
Béla, a Kúria másodelnöke. — A Ferenc Jó-
zsef-rend nagykeresztjével tüntette Iki a ki-

rály Glattfelder Gyula csanádi püspököt, Ke 
nessey Béla erdélyi református püspököt és 
Kulmer Frigyes grófot. — Köszönetét nyil-

vánitotta őfelsége Hornig Károly báró vesz-
prémi püspöknek, Bauer Antal zágrábi ér-
seknek, Széchenyi Miklós gróf nagyváradi 
püspöknek, Bánffy György gróf főajtónálló-
mesternek, Csekonics Endre gróf főasztalnok-
mesternelk, Lónyay Albert grófnak, a testőr-, 
ség kapitányának, továbbá Andrássy' Sándor 
.gróf, SchönbornSuchheim Frigyes gróf és 
Teleky József gróf képviselőknek. — A Szent 
Ist ván-rend kiskeresztjét kapta: J ekéi falussy 

István miniszteri tanácsos. — A „művészetéi 
és tudományért" díszjelvénnyel tüntette ki a 
király Berzeviczy Albertet, az Akadémia el-
nökét, Schulek Frigyes műegyetemi tanárt, 
Szinyei-Merse Pá l festőművészt és Berezeg 

Ferencet, a Petőfi-Társaság elnökét. Bárczy 
Istvánnak, Budapest polgármesterének és 
1 Boda Dezső főkapitánynak .a király külön 
kéziratban köszönetét fejezte ki. — A koro-
názás körüli rendezésért Csánky Dezsőt a 
Lipót-rend lovagkeresztjével, Markovich Im-
rét, az államrendőrség főkapitányhelyetteséit 
a .Ferenc József-trend tiszti keresztjével, Tom-
chányi Vilmos miniszteri osztálytanácsost, 
dr. Nagy Károly rendőrtanácsos, detektivfő-
nököt, dr. Blaha iSándor miniszteri titkárt a 
3. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki a ki-
rály. — íMarsovszky Ivor miniszteri segéd-
titkár, Miskolczy László rendőrtanácsos és 
Beniczky Tamás .rendőrfelügyelő a Ferenc 
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

Szenzációs magyar film 

Jókai mór 
világhírű regénye a filmen 

j t ó í r c t t t c g V é t t i i l i i n l i 
Filmregény 4 felvonásban. Filmre alkalmazta és rendezte: 

D r . H e v e s i S á n d o r a Nemzeti szinház rendezője. 

F ő s z e r e p l ő k : 

Beregi Oszkár Hajdú József 
Mártái Erzsi Kemenes Lajos 

Szerémi Zoltán 

Előadások pénteken és szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 2, fél 4, 

5, 7 és 9 órakor. — Az előadások pontosan kezdődnek. 

József-rend lovagkeresztjét kapták. — Zita 
királyné az Erzsébet-rend I. osztályát adomá-
nyozta: gróf Andrássy Sándonénak,, gróf 
Bethlen Istvánnénak, gróf Karáhsonyi Jenő-
nének, gróf Károlyi Lász Iónénak, gróf Mikes 
Árminnónak, gróf Shönborn-Buohheim Fri-
igyesnének, Kende Juliannának, Dessewffy 
Emmának és Vásárhelyi Jankának. 

— A reichsrat összehívása. Bécsből jelen-
tik: Az o-sztrák belpolitikai kérdések rende-
zése elé néhány előre nem látott, .de inkább 
technikai jelentőségű .akadály .tolult s e miatt 
a képviselőházat csak május közepén hívhat-

ja össze a kormány. Ez azonban már az utol-

só határidő, mivel az osztrák képviselők man-
dátuma ez év május 11-én lejár. Ausztriában 
ugyanis 1911 junius 1.1-ón voltaik általános 
választások és a törvényhozási ciklus hat év-
re terjed. Beavatott politikai .körökben arról 
értesülnek, hogy a német pártok, meghajolva 
gróf Clam-Martinic miniszterelnök érvel 
előtt, lemondtak arról, hogy a kormán még 
a háború befejzése előtt intézze el Galícia 
különállásának kérdését. Ennélfogva az u j 

képviselőházban még helyet fognak foglalni 
a galiciai lengyel képviselők, tehát a német 
pártok nem lesznek többségben. Ilyen körül-
mények között a parlamenti pártok követe-
lései a képviselőház zavartalan tárgyalását 
biztosító előfeltételeket illetőleg tisztán a 
cseh-német viszony rendezésére, a német ál-

lamnyelv és a cseh közgazgatási kerületek be-
osztására szorítkoznak. E teki-i etben a mi-' 
niszterelnök és a német pártok között már tel-

jes egyetértés jött létre. 

— Gróf Andrássy Gyula az aktuális kül-
politikai kérdésekről. A „Világ" gróf Andrássy 

Gyulától intervjut közöl két aktuális kérdés-
ről. Az egyik arról szól, hogy meddig tart-
hat még a iháboru? Andrássy erre vonat-
kozólag többek közit ezeket mondja: 

— Föl lehet tenni, hogy az antant tény-
leg meg fogja ma'gát most erőltetni, de ha 
ez sikerre nem Vezet, ő fogja sietve .keresni 
a békét, amelyet mi most emberiességi okok-
ból és azért, mfert mi már elértük célunkat: 
az önvédelem sikerességét, ajánlottuk föl. 
Időpontot erre megállapítani természetesen^ 
nem lelhet, de bizoim benne, hogy egy félév' 
alatt be fogja látni az antant közVéleménye, 
hogy ők képtelenek bennünket legyőzni és 
akkor meg lesz náluk az elernyedés. Én 
tehát nem jósolgatok, de bizom benne és re-
mélem, .hogy egy félév alatt ennek az ideje 
elkövetkezhet. 

A másik kérdés az, hogy mi indithatta 
az antantot súlyos „békeíeítételeinek" fel-
állítására. Erre vonatkozólag, gróf Andrássy 
igy nyilatkozott: 

— Ez a nagy harag nem az antant ere-
jére, hanem helyzetének épen gyengeségére 
mutat. Nemcsak, hogy 'komolyan nem kell 
venni az antant nagyihangiu követelődzéseic, 
de inkább gyöngeséguek, mint az erő tuda-
tának kell azt megítélnünk. 

— A lengyel anamianács küldöttbé&e. 

Bécsből jelentik: A Neue Freie Préssé-nek 

jelentik Varsóból, hogy a lengyel államta-

nács küldöttséget fog meneszteni Bécsbe, Ber-

linbe, Szófiába és Konstantinápoyba. A kül-

döttségnek az a célja, hogy a lengyel államta-

nács .megalakulását hivatalosan tudassa a 

szövetséges államok kormányaival. 

— Uj rendőrkapitány. A szerdai közgyűlés 
tudvalevőleg adóügyi .tanácsossá választotta 
Fodor Jenő rendőrkapitányt. Az ő távozása-

KIRÁLYNÉ 
összes c s i l l á r a i t 

világítási vállalata szál-
lította. 


