
POLITIKAI HIREK. 
Budapesti tudósítónk telefonjelcntése. — 

(Minisztertanács.) A Magyar Tudósító 
jelenti: A miniszterelnöki palotában ma dél-
után 4 órakor Wekerle elnöklésével minisz-
tertanács volt, amelyen a gyengélkedő báró 
Szurmay és az Abbáziában üdülő Szterényi 
(minisztereken kiviil a kormány valamennyi 
tagja részt vett. A minisztertanács folyó 
ügyeket tárgyalt és este 8 órakor ért véget. 

(Gróf Andrássy üdvöz!é§e a kormány-
pártban.) A 48-as alkotmánypártban nagy 
számban voltak jelen a képviselők. Később 
megjelentek a kormány tagjai is. A párt 
tagjai örömmel fogadták a vidékről érkező 
híreket, amelyek egyértelmiileg helyeslik a 
kormánynak és a pártnak a választójogi re-
form kérdésében elfoglalt álláspontját. Ez-
után a párt nevében Szentiványi Árpád 
tolmácsolta a párt meleg üdvözletét gróf 
Andrássy Gyulának nevenapja alkalmából. 
Gróf Andrássy köszönetet mondva érte, kér-
te, hogy továbbra is őrizzék meg irányában 
bizalmukat. 1 

(Gróf Zichy János és gróf Zichy Aíadmr 
kibontakozási akciója.) Gróf Zichy.jános hir 
szerint akciót kezdett a választójogi kérdés 
békés megoldása érdekében. Két nap óta 
megbeszélések folynak a gróf Szép-utcaj pa-
lotájában, amelyeken a résztvevők egv uj 
kompromisszumos megoldás kigondolásán fá-
radoznak. Gróf Zichy Aladár állítólag fontos 
misszióval érkezett Budapestre. 

(A Karoíyi-parf vat&sztasi paktuma.) 
Hir szerint a 48-as alkotmánvpárt és a Ká-
rolyi-párt között megindultak a tanácskozá-
sok a választási paktum ügyében. A tárgya-
lások áiíiitólag azt a messzebbmenő célt szol-
gálják, hogv a Károlyi-párt belépjen a kor-
mánypártba. Hétfőn este ebben az ügyben a 
Károlyi-párt értekezletet tart. 

(Wekerle tanacsKozasui.) Pénteken reg-
gel Wekerle Sándor miniszterelnök tanácsko-
zott dr. Gratz (Gusztáv külügyi osztályfőnök-
kel. Csütörtökön este a miniszterelnök dr. Mi-
halovich Antal horvát bánnal tárgyalt horvát 
politikai és pénzügyi kérdésekről. 

(A néppart országos gy Utese.) Vasárnap 
délután 4 órakor a keresztény-szocialista nép-
párt a Sándor-utcai régi országház nagytermé-
ben országos párt gyűlést tart, 
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Berlin, április 12. A Wolff-ügynökség 
jelenti: A Keorge kapitány parancsnoksága 
alatt álló egyik tengeralattjárónk az Ir-ten-
geren és a La Manche-csatorna nyugati ki-
járatánál nyolc gőzöst és két vitorlást sül-
lyesztett el, 28.000 tonnaLartalommal, Az 
elpusztított hajók közt volt egy 5000 tonnás 
egységtipusu, egészen uj gőzös és két hat-
ezer tonnás szállitógőzös. A 6000 tonnás 
gőzösök egyike igen erősen volt biztosítva, 
<a biztosító kíséretben mintegy húsz torpedó 
naszádot, motornaszádot, és más őrhajót 
számláltunk össze. Névszerinti megállapítot-
tuk a 2592 tonnás Trinidad angol gőzös, a 
418 tonnás Lough halászgőzös, a 494 ton-
nás C'lenford gőzös, valamint a John G. Wal-
ter angol vitorlás elsiilyesztését. 

A teítgmts«eíá vg^drkar föaő&e. 

Lemond az angol kormány 
BERLIN, április 12 A Taegliche Rund-

schau jelenti, hogy loníonl politikai körök* 
ben makacsul tartja magát az a hir, hogy az 
tuigol kormány lemondj 
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— A király Budapestre jön. B u d a p e s t r ő l 
telefonálja tudósítónk: A király nagy kísé-
rettel fog Budapestre -érkezni. Kíséretében 
lesz többek közt gróf Czernin külügymi-
niszter, Arz vezérkari főnök és valószínű-
leg Seidler osztrák miniszterelnök is. Szá-
mos audieucia van tervbe véve és ezeken 
meg egy kísérlet történik a kompromisszum 
ra a választójog kérdésében. 

— A höBvédelmi miniszter állapota, Bu-
dapéstről jelentik: Búvó Szurmay Sándor hon-
védelmi miniszter súlyos betegségéből föl-
épült és szombaton újra átveszi hivatalának 
vezetését, 

— Kitüntetések: -Ördög Pál tartalékos hu-
szárt és Rácz István törzsőrmestert a 3. hon-
véd huszárezredben, továbbá Scós (Bálint .nép-
fölkelőt az 5. honvéd gyalogezredben, az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz magatartásuk 
elismeréséül a "2. osztályú ezüst vitézségi érem-
mel tüntették iki. 

— Szalay államtitkár képviselő. A gardőe-
bogdányi választókerületben pénteken Szaiay 
László vallás- és- közoktatásügyi államtitkárt 
egyhangúan a kerület képviselőjévé válasz-
tották. 

— Összeül az osztrák delegáció. Bécsből 
jelentik: Seidler osztrák miniszterelnök tárgya 
•lá-sokat kezdett dr. Grpss képviselőházi elnök-
kel és iaz osztrák delegáció elnökével az osztrák 
delegáció külügyi albizottságának í összehívásán 
ról. A pártok a képviselőház tanácskozásainak 
megkezdése előtt a külügyi albizottságban meg 
akar ják vitatni Czernin külügyminiszternek 
a bécsi községtanács küldöttsége előtt mondott 
beszédét. 

Korzó Mozi R.-T. 
™ 7 J Í isaznatő: |P{fr«&N! 

11-85, j | V f l S S s A n d o r < \ \ 11 -65 . 
wmmg—wn i rgu i m»n wwaiMMMeMnBBawMiiaBaâ̂  

Szombaton és vasárnap. 

A szezon legnagyobb 
.v.v. szenzációja, .v.v. 

HENNY PORTÉN 
legfényesebb alakitása. 

Két részben 7 felvonásban. 

Páratlanul álló fiimaifrakció. 

Előadások pénteken és szombaton 5, 
7 és 9. Vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 

órakor. 

Helyárak : Páholy 2*60, Zsöllye 
2 — I. hely 150, II. hely 
1 20, III. hely — 70 kor. 

h — — — — h 

— Sebess Dénes képviselőjelőltsége. A 
debreceni III , választókerület polgárságának 
megbízásából szombaton nagyobb küldöijtsóg 
keresi fel Sebess Lajos igazságügyi államtit-
kárt, hogy felajánlja neki a kerület mandátu-
mát. A választás április 25-én lesz. 

— Ezer kötetes könyvtárat kapott a 
Somogyi-könyvtár. Néhai Kovács János, a 
Dugonics-Társaság volt tiszteletbeli elnöke ezer 
kötetes könyvtárat gyűjtöt t össze hosszít évek 
•szorgalmas munkájával. A könyvtárat özve-
gye most a Somogyi-könyvtárnak adományoz-
ta. A levélben, melyben kijelenti ezt a tanács-
nak, többek közt a következőket irja az özvegy: 
Az a bensőséges és állandó szeretet, amely fe-
lejthetetlen férjemet a Somogyi-könyvtár és • 
városi múzeumhoz fűzte, a r ra (késztét engem, 
hogy több mint ezer kötetes, egész életén át 
gonddal és szeretettel gyűjtögetett könyvtárát 
két könyvszekrénnyel együtt adományképpen 
fölajánljam a tekintetes tanácsnak a városi 
könyvtár részére. A tanács az adományt me-
leg köszönettel fogadta és gondoskodik a könyv 
tár elhelyezéséről. 

— A visegrádi-utcai robbanás. Budapest-
ről jelentik: A Visegrádi-utcai villany fejlesz-
tő telepen, pénteken délelőtt 11 órakor megtar-
tották a tüzvizsgálatot. A központi áramszol-
gáltatás gépeinek kétharmadrésze a robbanás 
következtében, elpusztult. A. kár meghaladja a 
három millió koronát, A fennmaradt gépek 
megfeszített erővel dolgoznak, hogy az üzemet 
fentartsák. Remélhető, hogy az üzemzavart si-
kerül elkerülni. • 

— Betörés a kuiíur-p&lotában. A kultúr-
palota épületében betörők jártak az éjjel, akik 
elvitték a múzeumban elhelyezető arany- óm 
ezüstpénzek legnagyobb részét. A betörést pén-
teken délelőtt 10 órakor fedezték föl, amikor a 
kultúrpalotát kinyitották. Azonnal jelentették: 
az ügyet a rendőrségnek, amelynek részéről dr. 
Borbola Jenő és dr. D'reyey József rendőrkapi-
tányok mentek ki a helyszínére. A megindult 
nyomozás során megállapították, hogy a tette-
sek a. kioszk felöli oldalon hatoltak be az első 
emeleten levő képterembe. Létrán fölmászhat-
tak az első emeleti ablakig, amelyek zár nél-
kül valóik és .föltolhatok. Ezután már csak a 
•belső ablakot 'kellett betolni. A terembe való 
behatolás után abba a helyiségbe mentek a be-
törők, amelyben a régi pénzek, érmek és pla-
kettek vannak (elhelyezve egy bosszú üveg-
szekrényben. A szekrények üvegfödelét persze 
szintén betörték ,és .ezután kiválogattak egyes 
pénzeket, amelyeket elvittek magukkal. A be-
törők összesen 324 pénzdarabot vittek el a 
kultúrpalotából. Ezek között 85 arany, 121 kis, 
97 nagy ezüst, 21 darab bronz- és ólompénzt. A' 
rendőrség nyomozást indított a betörők után. 

— Letartóztatták a Drina kapitányát. 
Budapestről jelentik: Az ügyészség indítvá-
nyára letartóztatták Zwipp Lajost, a Drina ka-
pitányát is és a pestvidéki ügyészség fogházá-
ba szállították. A Drina kiemelésével szomba-
ton alkalmasint elkészülnek és akkor vala-
mennyi halott előkerül a borzalmas sírból. 

— Sopron város megvásarolta a gáz* 
gyárat e s a villanytelepet. Sopronból jelen-
tik, hogy a város mégy millió márkáért, meg-
vásárolta a gázgyárat és villanytelepet, ame-
lyet az augsbnrgi villamostársaság állított fel. 
A vételárat a Dresdner Banknál felvett köl-
csönnel fedezi a város, amely kölcsön csak az 
esetben mondható fel, ha a márka árfolyama 
120-ra száll le a mai 150 helyett, 

— A feisötanyai kántorvaiasztás, A Haja-
bács Károly távozása folytán megüresedett fel-
sőtanyai kántori állásra péntek délig a polgár-
mesteri hivatalban két pályázó jelentkezett: 
Grégovics László, kisteleki kántor, ki az alsó-
tanyai állás betöltése alkalmával a próbaének-
lésnél remek hangjával és szép énekével á-ltalá* 

I aes feltűnési keltett és Fonyí András szegest 


