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A japán földrengés. 
Köbei jelentés szerint a japán katasztrófának 

összesen 13 frsncia esett áldozatául. A többiek 
az Ambrosene postagözös fedélzetére menekül-
tek. Hir szerint az uj japán kormánynak sike-
rüli az egész nemzet bizalmát megszerezni. A 
japán bank elhitározta, hogy teljes erejével 
támogatja azokat a bankokat, amelye* kapuikat 
újból megnyitják. 

Los Angelosból érkező szikr«lávirat szerint a 
guatemalai S'. Jósé városát szökőár pusztította 
el. A lakosság sorsáról ezideig semmiféle biz-
tosat nem tudni. Tudományos körökben felté-
telezik, hogy a szöVőár szoros összeköttetésben 
áll Ű japán katasztrófális hatású természeti 
tüneményekkel. 

A pápa adakozásra szólította fel Japán részére 
Amerika katolikusait. 

A Seine dépá lement törvényhatósága elhatá-
rozta, hogy résztvesz abban a gyűjtésben, 
ame-yet a fcirlapiró-szindiká u$ a japán káro-
sultak érdekében megindított. Eddig több mint 
egymillió frank gyü't össze. 

— Ottovay Károly gyászs. Súlyos csapás 
érte Ottovay Károly vaskereskedő, a Kamara 
osztályelnökét. Hosszas szenvedés után elhunyt 
Irén leánya, aki pár év előtt lett Kerner Antal-
nak a felesége. A fia al asszonyt, aki kedvelője 
volt az irodalomnak éi művészetnek, házassága 
kezdő idején támadta meg a sorvasztó beteg-
ség, amely, dacára családja önfeláldozó és gon-
dos ápolásának, gyorsan végzeit a törékeny, 
ifjú asszonnyal. Szombaton, szeptember 15-én 
délután 4 órakor í emelik Újszegedről, a Beth-
len-utca 8 szám alatt levő gyászházból. 

— K Ü L F Ö L D . Hochfeld mellett a Viktória-tárná-
ban bányarobbanás történt, amelynél 4o francia szol-
gálatban álió munkás és velük túszként letartóztatott 
Schulteisz nevü munkavezető szerencsétlenül járt. A 
Viktória-tárnában szeptember 11-én elszakadt egy 
felvonókötél és négy embor halálát lelte. — Cseh-
országban a katonatisztek lakásínségének, különösen a 
fővárosban való enyhítésére a beszállásolási törvényt 
novellával egészítették ki. A tél az volt, hogy fokoza-
tosan és törvényes uton szerezzenek üres lakást a 
katonatiszteknek. A kerüieli kapitányság a községi 
elöljáróságokkal egyetértésben felhatalmazást nyertek 
arra, hogy az üres lakhelyiségeket a katonatisztek el-
szállásolására lefoglalják. — Kassán arról van szó, 
hogy a lót és magyar reálgimnáziumot egyesitik, közös 
vezetés mellett és párhuzamos osztályokban mindkét 
nyelven tanítanak. Most értesül a Prager Presse, hogy 
ezt az egyesitett reálgimnáziumot a magyar lakosság 
kívánságainak megfelelően megosztják és külön ma-
gyar nyelvű gimnáziumot alapítanak. — Erdélyben 15 
magyar iskolát bezárattak a románok. — Wladivosztok-
ban a bolsevikiek íőbelötték Domborgét, az önkéntes 
hadiflotta kapitányát. Kiewben megkezdődött 24 felkelő 
pőrének tárgyaláss, akik a Gajeszkij Ottomán-különít-
ményben harcoltak. Valamennyiükre halálos Ítélet vár. 
— A szovjet ha'.óságok megtiltották Tichon pátriárká-
nak, h»gy hatósági engedély nélkül nyilvános isten-
tiszteletet tartson. Ezt a tilalmat az a körülmény tette 
szükségessé, hogy a Tichon pátriárka által pontifikált 
misékre a hivők nagy tömegekben tódultak s minden 
alkalommal összetűzések voltak az élőegyház és a 
pravoszláv egyház hivei között. — Az orosz emigrán-
sok Pasics miniszterelnöknek hosszabb tiltakozást nyúj-
tónak át Belgrád és Moszkva esetleges diplomáciái 
közeledése ellen. 

Qáxtőzőjé t felelősséggel javítja K n e f f e l mérnök 
vállalata, Pusztaszeri-utca 5. Telefop 14—5Í. 631 
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— A szegedi egyesQletek revíziója. A bel-
ügyminiszter rendeletére — mint ismeretes — 
revizió alá veszik az összes jóváhagyott alap-
szabályokkal működő egyesületeket. A polgár-
mesteri hivatal Szegeden már meg is kezdte a 
revizió előkészítését. Uj nyilvántartási lapokat 
kézbesítenek majd kjtöltés végeit az összes 
egyesületeknek. A régi nyilvántartás szerint 
Szegeden 293 szabályszerűen bejelentett egye-
sület van. 
— A magántisztviselők és kereskedelmi 

alkalmazottak szövetségei felhívják Szeged 
város alkalmazottait, hogv vasárnap délelőtt 10 
órakor a Korzó AJoziban tartandó nagygyűlésen 
minéi tömegesebben jelenjenek meg. A gyűlés 
előadói Kéttily Anna nemzetgyűlési képviselő és 
Deutsch Jenő, a kereskedelmi alkalmazottak fő-
titkára lesznek. 

— Megszűnt a budapesti malommunká-
sok sztrájkja. A malommunkások 75 százalé-
kos béremelésre vonatkozó követelésüket 66 
százalékra csökkentették. Pénteken az összes 
budapesti malmokban megkezdődött a munka. 
k munkálok és a malomtulajdonosok meg-
egyeztek egymással. 

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.532 
— A Szegedi Gyorsírók Egyesületének Ga-

belsberger—Markovits-rendszerű magyar kezdő, 
haladó, vitairási, gyakorló és német gyorsirási 
tanfolyamaira a jelentkezések a folyó és jövő 
hét folyamán tőrténnek. A tanfolyamok az esti 
órákban tartatnak. Jelentkezési idő délután 12— 
fél 3, illegve 5—7 óráig az egyesület helyiségé-
ben. (Földvary-utca 2 ) 

A Szegedi Leányegylet folyó hó 16-án va-
sárnap délután fél 3 órakor a zsidó hitközség 
székházában tartja évi rendes közgyűlését. Az 
elnök iég ezúton kéri tagjait, hogy a tárgy fon-
fos ágára való tekintette! a gyűlésen feltétlenül 
megjelenjenek. 

Gyukic i -kalapok, férfiingek és kötött áruk óriási 
választékban Fischernél, Kölcsey-utca 4. 

— Meghalt a villám as csütörtöki áldo-
zats. Megiría a Szeged, hogy csütörtökön dél-
után súlyos kimene'eiü villamosszerencsétlenség 
történt a Dugonics-téren A kanyarodó kocsi 
elütötte Kamocsay Imre 72 éves nyugalmazott 
tanítói, aki életveszélyes sérülésekkel került a 

í kórházba. Kamocsay pénteken délelőtt belehalt 
í sérüléseibe. 
j Clmtáblák Jónásnál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02. 

— ti m si'.jaK az osztrák százszsrKoroná-
sokat. Bécsben a nemzeti bank igazgatósága 
feljelentést tett a rendőrségen, hogy hamis 
százezerkoronások varnak forgalomban. A ha-
misítványok meglehetősen fogyatékosak és 
könnyű felismerni őket, mert színnyomásuk az 
etí detitöl feltinően elütő. 

Cs. Joachim F. festőművész képeinek ki-
árusítása még e héten át tart délelőtt 10-töl 
6-ig. Iskola-utca 23. Mütere:n. 418 

— S z o m b a t o n flléat tart a köz i jazgátáa i bízott-
é ig . A kéthónapos közigazgatási vakació után szom-
baton délután 4 órakor tartja első ülését a közigazga-
tási bizottság. Ezen az ülésen egyszerre intézi el a 
bizottság a két hónap óta összegyűli ügyeket. 

Kötött kabát, jumper, gyermek szvetter és 
garnitúrák legolcsóbbak Lampel és Hegyi cég-
nél. Telefon 'l4—03. 625a 

l — lamét drágul sz élet Ausztriában. 
Bécsbíl hivatalosan közlik, hogy a paritásos 
bizottság megállapítása szerint az életfenntartás 
költségei augusztus 15 tői szeptember 14 ig 
három százalékkal emelkedtek. 

Vil lamoa anyagok Deutschnél, Kállay Albert-u. t . 015 

— Gyermekrazzia a piacon. Pénteken dél-
előtt a rendőrség gyermekrazziát tartott a pia-
con. Az utóbbi idüben ugyanis azt tapasztal-
ták, hogy a piaci lopkodások nagyon elszapo-
rodtak és a tettesek legnagyobb része a kis-
korú csavargók közül kerül ki. A pénteki razzia 
alkal mával harminc harmincöt iskolaköteles kor -
ban levő gyereket fogtak össze a detektívek a 
piacokon. Kihallgatásuk és megdorgálásuk után 
kiadták őket a szüleiknek azzal a figyelmezte-
téssel, hogy több gondot fordítsanak a gyer-
mekekre. 

Felhívjuk figyelmét Lampel és Hegyi cég 
(Tisza Lajos-körut, Püspök-bazár) kötött szövött és 
fehérnemű kirakatainas megtekintésére. «25b 
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Iritz Rezsőné 
elsőrendű a í i divatterme 

Somogyi-utca 12. sz., Földszint. 

Raktárnok 
nős, azonnali belépésre felvétetik. — Ajánlatok 
„GYERMEKTELEN HÁZASPÁR" jelirére kéret-

nek a kiadóhivatalba. 6B 

B T - deszka, épületfa és léc 
készletünket gy»r i áron alul árusítjuk 

O T T O W B V É S W i n K ü E R 
Polgár-utca 1. 674 Telefon 6—42. 

Női kalapokat és átalakítás 
sokat a legjutányosabb árban 

csakis K. Polczner Ilonkánál 
Iskola-utca 14. szerezheti be a 

tisztelt hölgyközönség 

Varga Mihály J E L Szeged 
Telefon 469. 22 Hradi-irtca 4. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponvva, 
szőlőkötöző fonalak és háló ««arl fcron kaphalő. 

Két gyári főtiszt-
viselő okióber 1 re i b & a t e r s ^ o i t 

szoisát keres 
[fát is adunk). 

villany-
világítással 

Telefon : 
1 2 - 0 4 . 

Szerdán, péntekea, 
szombaton és vasár-
nap nsgymennyi-

| s?t?ü é!ő tiszai fehér hal és apró ponty méltányos 
s áron kerül forga omba a Rudolf-té i halcsarnokban. 

\ Petykó Károly divatszücsüzlete 
Kelemen-utca 7. 

(Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű 
3zőrmejavitást és átalakítást. 999 

Vadász Géza divatáruházában 
Tiaza L a j o a - k ö r ú t i 
Püspökbazár -épü le t 

hímző, horgoló, irlandi netzelő fonalak, kötő-
pamutok, cérnák, alsószálak, gombok és egyéb 
szabókellékek, harisnyák,' téli tricóáruk nagy 
választékban, a legolcsóbban szerezhetők be. 6« 

| Belváros legforgalmasabb helyén 

üzlethelyiség 
portállal e l a d ó . 
Cim megtudható 

KLLIN, Honvéd-tér ö, 1. emelet. 

Prirna 

boros hordók kaphatók 
Ungl iváry Sándornál 
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Levélbeli érdeklődésre szívesen válaszolok. 

Háztartások részére: 
l-rendü legfinomabb porosz szén 
Legjobb minőségű hazai szén 
KOCSIGYÁRTÓ és KOVÁCS mester urak részére: 
kiváló minőségű l-rendü kéiszer mosott porosz kovács-

szen, továbbá 
hasábos és aprított tűzifa telepen vagy házhoz szállítva. 
Tűzifa vaggontételekben is jutányos árban kapható: 

Schachtitz József telepén 
Petőfi Sándor-sugárut 19. szám. 

(Vágóhídi uton ) 683 Telefon 2—27. 


