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Ilii. hir. osz laiysorisateh 
föárusltöl kérik, 

hogy mindazok, akik a postán küldött 
sorsjegyek árát még nem egyenlítették 
ki, szíveskedjenek a megtelelő összeget 
megfizetni, mert a nyereményigény és 
minden más jog csak ugy biztosithaló, 
ha a sorsjegyek ára az előirt 30 fillér 
költséggel együtt a húzások kezdete 

előtt kiegyenlítetett. 
Aki azonban bármely oknál fogva a 

sorsjegyekét nem akarja megtartani, 
küld.ie azonnal vissza az illetékes hely-
re, mert az idejében ki nem fizetett 
sorsjegyek semmi jogot nem biztosíta-
nak, a főárusitóknak azonban kárt okoz-
nak, ha azokat postafordultával nem 
kapják vissza! 

A húzások 
13.én, szombaton kezdődnek ! 

Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára: 

i/s 3Va, V« 7, i/s 14, Vt 28 pengő 
Állandó és kitartó játék 
vezethet eredményhez! 

s 
A prezmysl-í kitörés 
1914. október 4. 

Przemysl első körülzárása (San és Visztula 

menti 1914. évi őszi hadjárat) idején ezen a 

napon Tamássy altábornagy — a várospa-

raucsnokság rendelkezéséhez képest — a gyu-

lai 2. és a versed 7. honvéd gyalogezreddel 

északnyugati irányban tört ki a várból. Több 

ütegtől támogatott előtörése kezdetben szépen 

haladt, később azonban a kétv Lst. ezredet 

ellenség ellentámadása visszavetette. Mint-

hogy őket megállítani nem sikerült, a magára 

maradt két honvéd gyalogezred is visszahúzó-

dott a váröv mögé. Mindamellett célját a ki-

törés elérte, mert az orosz 78. és 82. tart. bo. 

előnyomulásába •ütközve, ezeket is visszavo-

nulásra kényszeritette s ezzel a következő na-

pOD meginduló orosz erőszakos támadást meg-

zavarta. 

A budapesti 32. gyalogezred a San és Visz-

tula-menti őszi hadjárat folyamán a szeptem-

ber 24-től október 11-ig tartó felsőm agya ror-

szágf első orosz betöréskor az uzsoki hágóért 

október 1—5-ig vívott harcok alkatmával az 

osztrák-magyar hadseregbe beosztott buda-

pesti 31'. gyalog hadosztály kötelékében har-

colt. Ezen a napon , az ezred negyedik zászló-

aljának és 5. századának feladata az volt, 

hogy a Sianki vasútállomás vidékét tisztítsa 

meg az oroszoktól. Az öt század átkarolólag 

támadta meg az oroszokat. A harc a mieink 

győzelmével végződött. Az ellenség még az 

éj folyamán elhagyta az uzsoki hágót és Turka 

felé vonult vissza. 

— Hasbaszurta garázda támadóját a 
csendőr. M é s z á r o s Antal napszámos, aki 
Sándorfalván, a Szent István-ucca 4. szánni 
házban lakik, vasárnap délután erősen felön-
tött a garatra. Egy kisteleki kocsmában már 
délben kezdte meg az ivást, este hét Órára 
annyira lerészegedett, hogv belekötött bará-
taiba. yakik kitessékelték a kocsmából. Feldü-
hödve indult hazafelé és vesztére, találkozott 
az országúton egy csendőr járőrrel. Figyel-
meztették. hogy viselkedjék csendesen. A le-
gény még hangossabb lett, szidalmazta a 
csendőröket, majd bicskával a kezében dula-
kodni kezdett velük A csendörök kiákarlak 
térni a részeg ember elől. de az nem tágí-
tott. reájuk rohant, mire az egyik csendőr 
feltűzött sruronyával megszúrta Mészáros 
vértől borítva összeesett. A csendőrök mentő-
ket hívtak, akik az életveszedehnfsen sebe-
sült Mészárost kórházba szállították. Á fegy-
verhasználat ügyében megindult a vizsgálat. 

— Borsszem Jankó uj aziíma vidám beszámo-
lót ad az összes aktuális eseményekről. A béke 
megmentesr és a világ minden más problémája 
felvonul a gazdag tartalmú lapban, képben, vicc-
Éen és versben. 

Meghall Pick Márkné 

Özvegy P i c k Márkné, P i c k Jenő kor-
mányfőtanácsos, gyáros, P i c k Móric épí-
tész, gyáros, P e t r i Lajos szobrászművész 
és gróf B e r c h t o l d Arturné, P i c k Margit 
édesanyja hosszas betegség után 3-án el-
hunyt. Pick Márkné 79 éves volt s a régi 
Szeged egészen más viszonyokhoz szokott, 
egyenes lelkű, dolgos és hallgatag típusából 
maradt itt a hallgatag és zárkózott életű mat-
róna — élet késő határáig. A Margit-uccai 
csendes házban, ahol évtizedeken át lakott, 
töltötte a betegség kínos heteit és hunyta le 
örök álomra fáradt szemeit. Az a nemzedék, 
amely látta a Pick-gyár naggyá fejlődését, 
tanuja volt Pick' Márkné dolgos életének, 
amely az ember, a feleség és az anya hiva-
tásának minél teljesebb betöltésében telt el. 
Szellemi frisseségét, kultur- és közügyek 
iránt való érdeklődését úgyszólván mindvé-
gig megőrizte. A hallgatag külső alatt meleg 
érdeklődés lüktetett eszmék )és eszméket 
hordozók iránt. Azok — s ilyenek is sokan van-
nak —, akik ismerik gyermekkoruk óta s az-
óta állandó figyelemmel kisérték az életét, 
megilletődve állnak meg a valamennyiünk 
életét megszakító elmaradhatatlan végzet 
előtt és meghatva búcsúznak a régi Szeged 
egyik mostanáig ittmaradt értékétől, özv. 
Pick Márknétól. — Pick Márkné temetése 
6-án délelőtt fél 12 órakor lesz a zsidó te-
mető cinterméből. 
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— Éltesebb embereknót, akik gyakran fel van-
nak fuvódva, ugy az alhasi pangást, mint az 
emésztés renyheségét a természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserüviz rendszerint hamar mérsékli, 'i 
rekeszizom emelkedését csökkenti és a magas vér-
nyomást leszállítja. Kérdezze meg orvosát. 

— Elhalasztották a frontharcos találkozót. 
Budapestről jelentik: Az Országos Fronthar-
cos Szövetség október 8-án és 9-én akarta 
megrendezni Budapesten az ország fronthar-
cosainak jubileumi találkozóját. A szövetség 
a világpolitikai eseményekre való tekintettel 
ezt most egy később megállapítandó idő-
pontra halasztotta. 

— A vita vége. V i d u s Erzsébet 31 'éves 
bejárónő vasárnap délután a Hétvezér-uccá-
ban összeveszett egy ismeretlen munkásnővel. 
A szócsata hevében az ismeretlen asszony 
nekiesett Vidus Erzsébetnek és súlyosan 

megverte. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Fcrfiak: 1 épület-
lakatos, 3 fiatal villanyszerelő, 1 bádogos, 2 asz-
talos, 3 kádár, 3 kerékgyártó, 2 késes és köszö-
rűs, 2 szövő, 15 cipész, 1 szűcs, 1 cukrász, 1 sülő, 
1 napszámosfiu, 10 kifutó, 4 kocsis és gazdasági 
mindenes, 20 cukorrépa kitermelő. Nők: 3 hölgv-
fodrász, 1 kifutóleóny, 5 eipőlfizőnő, 1 varrónő 
fodrász. 1. kifutóleány, 5 cipőtüzőnő, 1 varrónő 
szövődébe. 

— Két véres szurkálás Kisteleken. Véres 
verekedés játszódott le vasárnap éjszaka fél 
1 óra tájban Kisteleken a Gogel-vendéglő 
előtt. Az áldozat R o z s n v a v Lajos 22 esz-
tendős napszámos, akit az általános kavaro-
dásbeu hasba szúrtak. Az életveszélyesen se-
besült Rozsnvayt a mentők a közkórházba 
szállitoták. Hasonló sors érte H o r v á t h Ist-
ván 1fi éves kisteleki napszámost, őt is meg-
szúrták. Életveszélyes sebeivel a közkórház-
ba került. A verekedés okának és a féltéseié 
személyének megállapítása céliából bizottság 
szállt ki a helyszinre. 

Dráma az árverésen 
Perczel. október 3. D e ü t s c h" Pál p'éeeli 

bérlő alkásán hétfőn délután ügyvéd kísére-
tében végrehajtó jelent meg, hogy ár^prést 
tartson. Rövid szóváltás támadt, maid 
Drutsrh revolverrel rálőtt a végrehajtóra és 
az ügyvédre. A golyók nem találtak. Deutsch 
ezután melibclötte rnanát és menhalt. 

Legyen béke, 
mert ahol a béke, ott az éldás. Mindenki aján-
dékozzon meg valakit a béke örömére, igy min-
denki jól jár, ehhez az ADLER edénycsarnok is 
hozzájárul, mert ott a legváltozatosabb haszuos 
ajándékok olosón kaphatók. 

Csathó Kálmán kapta 
a Vojnits-dijat 

Budapest, október 3. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia hétfőn délután tartotta sze-
zonnyitó ülését, amelyen K é k y Lajos elő-
terjesztette a Vojnits-jutalom odaítéléséről 
szóló jelentését. A bizottság javasolja, hogy 
C s a t h ó Kálmánnak a Vígszínházban leg-
utóbb bemutatott „Fűszer cs csemcgc" cim.ü 
színmüvét tüntessék ki az ezevre esedékes 
Vojnits-éremmel. 

Az elnöklő József főherceg kérdésére az 
összes ülés egyhangúlag hozzájárult a bizott-
ság javaslatához. 
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Főispáni értekezlet 
a belügyminiszternél 

Felállítják a szociális tanácsadókat 
Budapest, október 3. Hétfőn délben K e -

r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc belügyminisz-
ternél értekezletre ültek össze a főispánok. X 
főispáni értekezleten résztvett A n t a l Ist-
ván államtitkár és a belügyminisztérium töbH 
főtisztviselője. Az értekezlet tárgyát képezték 
mindazok az intézkedések, amelyeket Imré-
dy miniszterelnök szombati rádióbeszédében 
az ifjú generációnak a magyar falu szociális 
gondoskodásába való erőteljes bevonásáról 
jelentett be. Hir szerint rövidesen felállítják 
varmegyénkint az úgynevezett szociális ta-
nácsadó szerveket. 

Egyelőre huszonöt ilyen szociális szerv 
felállítását tervezik. Élükre az ifjú generáció 
egy-egy szakképzett szociologusa kerül. 
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Kozma Miklós rádió-
beszéde 

Budapest, október 3. K o z m a Miklós, a 
Rádió elnökigazgatója vasárnap este beszé-
det intézett a rádió hallgatóságához. Beszé-
dére a különféle tanácsok és javaslatok adtak 
okot, amelyek a rádióhoz az utóbbi időben 
befutottak azzal a céllal, hogy munkájában 
különféle reformokat indítványozzanak. Koz-
ma Miklós ezzel kapcsolatban azt kérte a ma-
gyar közönségtől, hogy teljes nyugalommal, 
bizalommal és hittel bizzák a nemzeti kérdé-
sek elintézését a nemzet vezetőire, mert he-
lyes véleményt alkotni és a követendő helyes 
utat látni csak minden tényezőnek ismereté-
ben lehet. E tények ismeretével pedig csak 
a kormánv rendelkezik. Ezért csak a kor-
mány tudhatja, mi az a történelmi _ feladat, 
amely a magyarság egyetemét ezekben a !á« 
zas időkben terheli. 

— A Rádióhoz befutó jóindulatú tanácsok* 
képtelen javaslatok és izgatott kérdezősködé-
sek hatása alatt kérem önöket — mondotta ez* 
után —, higyjék el nekem, sem az eseménye* 
ket nem kell sarkantyúzni, sem a vezetésre* 
hivatott tényezőket ne igyekezzenek hajszol-
ni. Az események ellenállhatatlanul haladnak 

ismétlem — ió uton haladnak. cs 


