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, Hinrdkt 
— Apponyl Amerikában. Newyorkból jelen-

tik, hogy Apponyi Alb?rt gróf fogadtatása cssk 
a fejedelmeknek kijáró ünnepéllyel é3 pompával 
ment végbe. A Cunard Line dockházában már 
a kora e; ti órákban nagy tömegek tolongtak, 
akik türelmetlenül várták az Apuitania meg-
érkezéséi. Az amerikai magyar kereskedelmi 
kamara külön e célra bérelt hajóval száztagú 
bizottságot küldött az Aquitania elé. A lulajdon-
képeni fogadtatás cssk a dockházbsn folyt le. 
Itt fogadta Apponyit az American Comité, 
amely az előadásokat rendezi és itt üdvözölte 
Apponyit az arrerikai magyar kereskedelmi 
kamara száztagú bizottsága is. Apponyi Albert 
gróf könnyekig meghatva válaszolt a beszédre, 
mialatt a kivonult egyesületek valóságos virág-
erdőt nyújtottak át Apponyi Mary grófnőnek, 
azután hosszú sorban indultak el az autók az 
éljenző tömegek hosszú sorfala között. 

— Egy tanya . . . A szatmárvármesiyei Bsr-
meni község határában fekvő Hálmo:-tanyát a 
hozzá tartozó birtokterülettel együtt, amely a 
gróf Károlyi-uradalom tulajdona, tegnap délben 
Románia átadta Magyarországnak. A határ-
kijelölő bizottság tagjai volUk M gyarország 
réczéről: Friedrica sorhajókapitány, Bakó mi-
niszteri műszaki tanácsos és Fogarasi főszolga-
bíró. Ronánia részérő1, pedig: Dumitrescu ge-
nerális, Zisu alezredes és Pap főszolgaDiró. A 
határmegjelölés a román időszámítás szerint 
délután két órakor mert végbe. Adott parancsra 
a román előörsök visszavonultak és a magyar 
őrség lépett a helyeikre. Az ünnepélyes aktust 
barátságos lakoma fejezte be. 

— Karczag Vilmos meghalt. Szűkszavú 
távirat jelenti az éjszakai órákban, hogy a 
Wien melletti bíudeni Guttenbrunn-siamió-
riumb n Karczag Vilmos, a Theater an der 
Wien igazgatója meghalt. Karczag Vilmos 
magyar szarmazásu, nagy képzettségű ember 
volt, aki szaktudásával jelentős színházi kultu-
rát teremtett az osztrák fővárosban. Színházá-
ban — amely egyik legelőkelőbb színháza még 
ma is Bícsnek — nem egyszer szólaltatott meg 
magyar írókat és magyar művészeket. Már 
régebben betepeskedelt, mig most szervezete 
nem tudta legyőzni a testet megtámadó kórt. 

— Nagy Pál tábornok Szegeden. Pénteken 
este, a budapesli gyoisvonatlal Szeg dre érke-
zik Nagy Pál tábornok, a honvédség főparancs-
noka, hogy a kormányzó képviseletében részt-
vegyen a szegedi huszárok emléktábláján ik 
szombat délelöt i ünnepélyes leleplezésén. A 
tábornokot, aki szombaton délután utazik el 
Szegedről, katonai fogadtatásban részesiti a 
helyőrség. 

— Bícs szabad kiköcót épít. Reimann 
bécsi polgármester a gazdisági élet irányadó 
képviselőivel egyetértésben oklóber 16-ra szak-
értekezletet hivotl öasze. Az értekezleten egy 
szabad kikötő megszervezéséről fognak tár-
gyalni, amely Bícset a kereskedelem és átrakó 
forgalom szempontjából nagyjelentőségű hellyé 
fogja tenni. A szabad kikötő azonkívül alkalmat 
szolgáltat arra, hogy a szabad raktárakban 
nagymennyiségű készleteket raktározzanak fel 
és hogy uj iparvállalatok létesüljenek. 

— József Ferenc főherceg eljegyzése. Jó-
zsef Ferenc főherceg Münchenből, ahol eljegy-
zését tartotta, tegnap este Budapestre érkezett. 
Menyasszonya, Anna szász hercegnő ugyancsak 
elutazott Münchenből Sigrnaringcnbe nővére 
látogatására. Anna királyi hercegnő november 
végén érkezik Budapestre a főhercegi c^a'ád 
látogatására. 

— ü j repülési rekord. A Daily Mail 1000 
fontos pályadijat tűzött ki a leghosszabb repü-
lésre, amelyet könnyürepülőgép egy gallon ben-
zin fogyasztása mellett meg tud a levegőben 
tenni. Longton Fleam hadnagy egy gallon ben-
zinnel 91.7 mérlföldet ért el és ezzel megdön-
tötte az eddigi repülő világrekordot. 

— Akiket a román fasciaták halálra Ítél-
tek. Azok között, akiket a romári fascisták ha-
lálra Ítéltek, vannak a következők: Bratianu 
miniszterelnök, Florescu igazságügyminiszter, 
Voitoianu belügyminiszter, továbbá Blank Mó-
ric és Arisztid külföldön is neves román ban-
károk, akik a szabadelvű párt tagjai. 

— Összeütközőit József fóherceg és a 
hercegprímás autója. Ma délután 6 órakor a 
budai várban összeütközött József főherceg 
autója Csernoch hercegprímás autójával. A fő-
herceg autójában Auguszta főhercegasszony és 
józsef Ferenc főherceg ültek. A másik autóban 
Cseinoch hercegprímás. A főhercegi autó csak 
kisebb sérülést szenvedelt, ellenben a herceg-
prímás autójának egész eleje összetört. Az 
utasok közül senki sem sérült meg. 

— Letar tózta t tak egy tózsdebizományoU. 
Két ttyidebizományos cég inzolvenciát jelenteti 
be. Az egyiknek mintegy másfélmilliárd passzí-
vája van, a másik cégnek kisebb az inzolven-
ciája. Tegnap délután folyamán Ernst József 
ellen feljelentést tett egyik magánfale, kit több 
százmillió korona ériékéig megkárosított. Kérte 
a bűnvádi eljárás megindítását. A detektívek 
még a délután folyamán le akarták tartóztatni 
Ernstet, de nem találták otthon. A család tag-
jaitól kapott felvi'ágosi^ás szerint elutazott. 
Széleskörű intézkedések történtek, hogy lehető-
leg még a fővárosban, vagy a közeli állomáso-
kon letartóztassák. Sikerült megállapítani, hogy 
merrefelé vette az útját és telefonon értesítették 
a határrendőrséget, hogy a megadott személy-
leirásu utast tartóztassák le. A késő éjjeli órák-
ban jelentették a határrendőrsé?, belügyminisz-
teri központi nyomozó hivatalának, hogy Ernst 
József budapesti tőzsdcbúományost letartóztat-
ták és a legközelebbi vonatlal Budapestre 
indítják. A reggeli órákban már meg is 
érkeztek vele Budapestre éi a kiséretében lévő 
detektívek vele együtt a központi nyomozó 
hivatal Vámház körúti helyiségébe mentek. Meg-
motozása alkalmával több százmillió értékű kül-
földi valutát találtak nála Czövek Sándor fő-
kapitányhelyettes hallgatta ki először, majd Kiss 
István rendőrfőtanácsos csoportja elé vezették 
és megkezdődött a kihallgatása. Egyelőre őri-
zetbe vették és intézkedés történt 8rra nézve, 
hogy detektívek menjenek ki a cég Szervita-
téri irodájába és foglalják le azokat az irato-
kat, amelyebre a rendőrségnek a nyomozás 
során szüksége lehet. A tőzsdét az inzolvenciá-
ból kifolyólag semmiféle károsodás, v,3gy fenn-
akadás nem érte. 

— A mérnöki hivatal az idén nem kap 
jutalomdijat. A város mérnöki* hivatala a ta-
nácshoz terjesztett bimuta'ás szerint ebben az 
évben nyolcvanmillió korona értékű munkát, 
végze t és ennek túlnyomó -részét házilag vé-
gezte el, tehát a vlros számottevő vállalkozói 
jutalékot takaiito't meg. Berzenczey Domokos 
mü?zaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője 
ennek alapján azt kérte a tanácstól, hogy a 
végzett munka értékének egy százalékát, nyolc-
százezer koronát ossza fel a mérnöki hivatal 
tisztviselői között. A tanács csütörtökön foglal-
kozok ezzel a kérdéssel és hosszabb vita után 
ugy határozott, hogy nem utalja ki a jutalom-
dijat a mérnöki hivatal számára, mert — a ta-
nScs véeménye szerint — a mérnöki hivatal 
tisztviselői csak kötelességüket teljesitik, amikor 
dolgoznak és ezért a „rendes" fizetésükkel meg-
fizetett munkáért kü ön jutalomdijra nincsen 
joguk. A tanács, ugy látszik, megfeledkezett 
arról, hogy ezelőtt minden évben kaptak a mű-
szaki tisztviselők ilyen jutalomdijat. 

Igazg. 11-85. Korié Mozi Pénztár 455. 

Péntek, szombat, vasárnap, okt. 12., 13. és 14 én 
A főszerepben : Z O R £» É S H U R U t 

Az ausztráliai menyasszony 
Burleszk 5 felvonásban. — Egyidejűleg: 

Péntek, ápri l i s 13 
Burleszk 2 felvonásban. 

A főszerepben: F l a É S F O 2S. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 

Uj papírkereskedés ! 
PAPÍR É 5 ÍRÓSZEREIT LEGOLCSÓBBAN 

C S H N A D I I M R E 
PAPIRKERESKEDÉSÉBEN SZEREZHETI BE. 
KELLEMES, ELŐZÉKENY KISZOLGÁLÁS! 

Takaréktár-utca 8, uj C«>ongrádl-palota. 

— Incidens egy nagyváradi szállodában. 
Nagyváradról jelentik: Néhány héttel ezelőtt 
nagy feltűnést keltett az az incidens, amely 
Vaiszlovics Emil szállodájának udvarán éjjel 
fél 1 órakor játszódott le. Az incidens előz-
ménye az volt, hogy a szálloda 58-as számú 
szobájában lakolt egy regátbeli prefektus fele-
ségével és leányával. Egy napon a közeli 
Püspökfürdőre rándultak ki, ahol találkoztak 
egy Petrescu kspitány nevü ismerősükkel. Mi-
kor a kapitány családja is be akart vonulni a 
prefektus szobájába, ezt a portás nem volt haj-
landó megengedni, mert a szállodai szabályok 
szerinl hat személy nem vehet igénybe három 
személyes szobát. Amikor pedig a portás a 
szoba ajtajában a kapitánynak útját állotta, az 
őt arcul ü ölte. A zsjra odaérkezett a szálloda 
lulsjlonosa és közbe akatt lépni. Mikor a ka-
pitányhoz közeledett, az kardot rántott, mire 
a szálloda tulajdonosa zsebkésével védekeztt. 
Tegnap reggel egy hadnagy és egy altiszt jelent 
meg a szállodában. Vaisziovics nem ellenkezett. 
Követíe őket a térparancsnokságra, ahonnan a 
kolozsvári hadbirósághoz kisértették. 

— Halálozás. Brachfeld Vilmos, a volt Pálfi 
Lipót féle gyufagyár társtulajdonosa, Budapes-
ten 56 éves korában hirtelen eliiunyt. 

— Lopás a Munkásbiztositó Pénztár váró-
termében. Ma délben megjelent a rendőrségen 
özvegy Fehér Lukácsné Osztrovszky-utca 4. 
számú lakoí és följelentést tett ismeretlen tet-
tes el ten, aki a Munkásbiztositó Pénztár váró-
S'obájából elvitte az ő tu'ajdonát képező ruha-
darabokat. Feftérné elmondotta, hogy -unokáját 
vitte föl a pínztárba megvizsgáltatni, akinek a 
ruháit a várószobában hagyta. Mire kijöttek a 
rendelőből, a fogasodról eltűntek a ruhák. A 
rendőrség megindította a nyomozást, valószínű-
leg azok közül az emberek közül vitte el va-
laki a ruhákat, akik ugyancsak vizsgálatra je-
lentek meg a pénztár rendelőjében. 

— Fö 'drengés Izlandban. Párisból jelentik, 
hogy az üklei Observatórium tegnap este 7 óra 

5 6 perc, 12 másodperckor erős földrengést jel-
zett. A számitások szerint a rengés fészke 

| Izland északi részén lehetett. 
— Fötdet kapnak a nyugdíjas török 

katonatisztek. Konstantinápolyi jelentés szerint 
a török honvédolemügyi miniszter elhatározta, 
hogy Tráciában hadiestet állit fel, amelyet 
Kemál pasa rendelkezésére bocsát. A hadtest-
hez 300 olyan tiszt fog tartozni, akik eddig 
konstantináp ilyí katonai alakulatoknál teljesítettek 
szolgálatot. A török kormány törvényjavashtot 
készit elő, amelv az élvezett fizetések arányában 
földhöz juttatja a nyugdíjas katonai tisztviselő-
ket és tiszteket. 

A férfiszépség ideálja lehetne Jean Angelo, 
akinek mesteri színjátszói tehetségét jól ismerjük 

; az „Atlantis" cimü filmremekből. Hosszú szü-
net után mutatkozik be Szeged műértő közön-

I ségének, mikor is péntektől vasárnapig a Bel-
városi Mozi műsorán szereplő „Kísértet az erdő-
ben" cimü filmmestermü fős terepét alakítja. A 
film, melyet Budapestet megelőzően a legna-
gyobb anyagi áldozatokkal lehetet' csak Szeged 
részére meg zerezni, Henry Wood hasoncitnü 
világhírű regényének filmváltozata, melynek fő-
szerepeit Legrand, a nagytehetségű rendező az 
Atlantis cimszsrepléire bizta. A páratlan film-
remeket a legújabb Sporc Revü s egy kitűnő 
Fatty-kép vezeti be. 

— Húszmillióval megszökött egy bank-
tisztviselő. Ma délután a budapesti főkapi-
tányság központi ügyeletén feljelentést tettek 
Manfeld István é? társai tőzsdebizományos cég 
egyik fiatalkotu tisztviselője ellen sikkasztás 
mi alt. Ugyanis ma délelőtt a cég egy 17 éves 
tisztviselőjét megbízta azzal, hogy a neki át-
rdott 45 millió értékű papir ellenében a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztártól 20 millió borona 
kosztpénzt vegyen fei. A tisztviselő a pénzt fel 
is vette a bankból, azonban elszámolás végeit 
nem jelentkezett. Ma délben 1 órakor elutazott 
Budapestről. A rendőrségnek az a gyanúja, 
hogy Bícs felé vette útját. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntekdél-
után 5 órakor. Deákistentiszte'et szombat dél-
után 3 órakor. 

Délvidéki Központi Bank R T. (Dugonics-
tér 11) előnyösen bonyolít le értékpapír vétele-
ket és eladásokat. Kosztpénzeket magas kama-
tozás mellett elfogad. 


