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nyelték a szemükkel, részint biztatva, hogy 
játszón toválbb. ! 

— Ez szerencsés pénz, barátom, biztosan 
.nyerni fog! — részint lebeszélték s erre hall-
gatott, — mert nem volt vérbeli játékos. 

Az ötödik futam nagyon kedves vo.lt, 
először láttok szerepelni 'a piros paroles tü-
zéreket. Kilenc tüzér szállt nyeregibe, hogy 
a szegedi lovas tüzéraltiszti versenyen részt 
vegyen. Fortuna, Ella, iGács, Balog, Salgó, Fa-
cér, Báb, Elvira, Fuchein nevü lovakon. A 
futamnál két ló „kitört", de a szegény Facért 
diszkvalifikálták, mialatt mindenki ujjongva 
kiabálta: , 

— :A .győzelem a tied leszen Gács s a'kik 
fogadták, ímert voltak elegen, 5-re ,16-ot kap-
tak. íA gátversenyen .két ló futott. Renatus és 
Waste, de Renatus lovasa, Knapy hadnagy 
leesett s igy Waste lett az első. Az incidens 
folytán a hadnagy kiissé megsérült, a lova 
lovas nélkül is bejött. 

S végül jött a vigaszverseny, melyre 15 
ló nevezett be, ide csak 3 ló futott. lAoyus, 
Málik Árvája és Saher-Walle, mélyet Lueen-
baicher lovagolt. Itt voltak, akik reméltek s 
nyertek is,, mert „vigaszul" .fizetett a „tóti", 
azoknak is, akik ot.t hagyták minden pénzű-
KET. ; . J ! 

Carolus. 

Két jelölt küzd egymással: Festeíich Vilmos 
gráf és Károlyi 'Mihály gróf1. Piskóthy Géza 
elnöklésével a ceglédi nemzeti munkapárt 
tegnap tartott gyűlésén1 gróf Festetich Vil-
mos toponári nagybirtokost egyhangúlag 
képviselőjelöltnek kiáltották ki. Ma három-
száz tagu küldöttség utazott Toponárra Pis-
kóthy vezetésével, .hogy felajánlja Festetich-
nek a mandátumot, aki azt el is fogadta. Ma 
reggel érkezett meg Budapestre a ceglédi 
függetlenségi párt intéző-bizottságának teg-
napi üléséről kiküldött nagy küldöttsége, 
hogy (felkeresse Károlyi Mihály grófot és 
felajánlja neki a ceglédi kerület képviselője-
löltségét. Károlyi gróf a jelölést elfogadta. 

— Kinevezés. A belügyminiszter hétfőn 
értesítette .a /várost, ihogy a Csernovics Age-
íor 'halálával megüresedett középi teszel i .ta-
nácsi tagságra Wagner .Gusztáv 'törvényha-
tósági bizottsági tagot nevezte ki. 

.oloso-
r c<vásár> 

jobb jövő reményiében. Egy alkalom, ann®0' 
nem volt jog és ok a drágaság ellen pa-rt"®' 
kodni. Egy kilogramm liszten 5, egy sJe,e 

íagyialton 4 fillérért adtak tol az esti óraK-
pán. Amennyire küzdünk máskor a dragJ 
sá,g ellen, .annyira sajnáljuk ezt az 
ságot, mert ez a jótékony cél 
ment. 

- Az albán helyzet. Durazzóból jelentk-
Az albán kormány az ellenőrző bizottság 
tal Korfuban elért eredménnyel való 
•iégedéiséf' fejezte ki. Az ellenőrző bizoW^ 

Epirusz adminisztrációs szervezésének 
UIEGL' 
al'bá® 

rehajtása céljából legközelebb Korfuba 
— A Stampa jelenti Durazzóból: ,Az 

Karol!! fü' 
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— IDŐJÁRÁS. A meteorológia intézet 
jelentése szerint: Lényegiden hőváltozás [vár-
ható, helyenkint esőm! vagy zivatarral. Sür-
göny prognózis: Enyhe, sok helyütt csapadék, 
zivatarok. Déli hőmérséklet: 21.4 C. 

— A hármas-szövetség kibővül. Ferenc 
Ferdinánd trónörökös .mia este Konopistba 
utazott, ahova junius 12-én fog megérkezni a 
svéd király, ugyancsak ekkor érkezik meg 
Vilmos császár is. 'Hir szerint arról tanács-
koznak az uralkodók, hogy a hármasszövet-
ságbe belép Svédország és minden jel sze-
rint Norvégia. E két északi' 'államot szintén 
fenyegeti az utóbbi években Oroszország. 

— Személy] hlr. Cicatricis Lajos dr. lő-
ispán tegnap este elutazott Szegedről. 

- A szegedi gyermeknap programja. 
Az országos gyermekvédő liga és a szegedi 
szünidei gyermektelep javára jiuniius 13-án 
este fél 9 órakor hangverseny .lesz a Tisza-
szálló nagytermében a következő műsorral: 
1. Farkas Imre: , jGyenroeknapra", szavalja 
Ádám .Margit k. a. 2. Tosti: Mont' amo pin 
Thomé: Szerenade. Székács: Miért nem száll 
le . . . Ha elér ihozzád . . . Ha vissza jö-
vünk . . . Énekszám: előadja dr. Rottenbiller 
Fülöpné unhölgy, miniszteri tanácsos neje. 
3. Vay Gáborné gróf előadása. 4. Codard: 
Comcertó Romantique: hegedűn előadja: 
Arany János. 5. Staud Gábor ur gordonka 
játéka. E hangversenyre jegyek előjegyez-
hetők: kir. Ítélőtábla I. emelet 43. szám. Ju-
nius 14. napján délelőtt érától délután 1 óráig 
gyűjtés urnák mellett ós perselyekkel a vá-
ros különböző helyein. Délután 3 órától nép-
ünnepély az ujszegedi Erzsébet-ligetben. El-
árusító sátrak, szerencsekerék stlb. Belépődíj 
nincs. Az elkerített gyermekjátszó téren 
gyermekünnepély a következő programmal: 
Délután 3 órakor: a gyermekek találkozása 
a városháza előtt ós onnan felvonulás Újsze-
gedre. 4 órakor: a II. .kerületi állami polgári 
fiúiskola énekel. 4 ós 'fél órakor: versenyfu, 
tás, díjazással, léghajó. 5 órakor: az Árpád-
Otthon növendékeinek az éneke. 5 és fél óra-
kor: kötélhúzás, csacsiverseny, Paprika Jan-
csi-előadás. Szózat, éneklik az összes tanu-
lók. Este: Mozgószinház. 

A ceglédi mandátum. Kossuth Ferenc 
kerületében junius 22-én lesz a választás. 

— A katholikus nővédőegyesület nép-
ünnepélye. Mint sok minden, vasárnap dél-
után ez az ünnepély is /vizbeesett. Ezzel 
együtt sok lelkes és buzgó úrhölgy beteken 
ít tartó önzetlen fáradozásának és munkás-
ságának a remélt sikere is és ami különösen 
sajnálandó, szenvedett ezáltal a humánus cél, 
nelyne'k érdekében lótott-futott, buzgólkodott 
>z egész szegedi intelligens hölgytársaság. 
Nyomottá tette a hangulatot Jászai Géza 
püspöknek, az egyesület fővédnökének a ha-
lála is. Délután .fél bárom órakor sokan vol-
ak ugyan — mintegy bárom ezren — a Ge-
lóban, de a zivatarral terhes felhők, majd 
i szakadó zápor a publikum nagy részét el-
iasztotta. A népünnepély egyébként a ki-
űzött program szerint folyt le. Érdekes és 
nulatságcs epizód volt a kisorsolandó telién 
iieglfutamodüsa. Miután a tehenekben a 
•sordajárás kifejleszti a társas együttélés ér-
ékét, a népünnepély tehene ,is előbb kötelet, 
íztán kereket oldott, mikor a tehéncsorda 
irra hajtott és odacsatlabozott a csordához, 
honnan két ügyes fiu nagy nehezen tudta 
visszaterelni a népünnepélyre. A versenyek 
ós a sorshúzás eredményét a következőkben 
közölj ük : 

A szépségverseny nyertesei: Molnár Lili, 
iomagyi Duci és Simkó Miod. A táncver-
lenydijakat a következő párok nyerték: 1. 
Pataki Teréz és Mészáros György. 2. Tóth 
Etel és Szekeres János. 3. Kopasz iManei és 
Kovács Károly. 4. Szabó Etel és Szél János. 
A nyertesek mindannyian csinos és értékes 
lijakat kaptak. 

A sorsjáték 25 élő állat nyereménye a 
következő számokra esett: a főnyereményt, 
i szép fejős tehenet nyerte a 437.2, a mellék-
íyereményebet, még .pedig egy borjut az 
">772, egy malacot a .2289, egy malacot az 
5118, egy bárányt a 3850, egy '.bárányt a 6567, 
így bárányt a 4024, egy kecskét a 2447, egy 

. kecskét a 9770, egy pár libát az 1788, egy pár 
libát az 1031, egy pár kacsát a 264, egy pár 
kacsát a 974, egy pár tyúkot a 7640, egy pár 
tyúkot az 5732, egy pár tyúkot az 58(29, egy 
pár nyulat a 2076, egy pár nyulat a 2590, egy 
pár nyulat az 1427, a kutyát a 2047, egy 
macskát a 2155, egy pár galambot az 5850, 
így pár galambot az 5915, egy pár galam-
bot a 6412 és egy pár galambot a 7865. számú 
sorsjegyek 'nyerték. Amennyiben a nyeremé-
nyeket át nem vették, azokat a húzást kö-
vető napokiban legkésőbb junius hó 15-ig át-
veendők az egyesület székházában Korona-u. 
18. szám alatt. Az ezen időpontig át nem vett 
nyereményekre a uyerő sorsjegy tulajdono-
sa igényt nem tarthat s igy ezek a nyeremé-
nyek az egyesület javára esnek. Végül meg-
említjük, hogy a romlandó árukon minden 
lehető ós lehetetlen áron adott tul a vezető-
ség s tiem romlandó árukat pedig eltette egy 

fejedelem Vilmos császártól és 
m á n királytól táviratokat kapott, a1- , 
oeii felszólítják, h o g y ne 'távozzék D l i r a 

hói és ne tegye át székhelyét iSzkutarite 
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- A Qerovszky-fivérea 
Csernovitzból jelentik: Oerovszky 
dr. és fivére Gerovszky Román, 
ináraimarosszigeti hazaámlási pörrel 
csolatban hazaárulás miatt Csernovi'2 

letartóztatták, az éjjel megszöktek 
tönböl. Szökésüket csak két órával 
vették észre. Már ,mindketten tul vart1'1 ^ 
AÖzeli orosz határon. Gerovszky Alexei ^ 
leségét, aki egy csernovitzi törvénys20^ 
ró leánya és a két szökevény 
tóztatták. 

- Az Oltványi-hagyaték 300000 kofjj 
A tanács hétfai ülésén ismét foglMk02̂  p \ 
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Oltványi-hagyaték ügyével, aimeiyj1^ „zal f 
tai tudvalevőleg végleg lezárultak 
megjegyzéssel, ameílv a város és az 
nyi örökös között létrejött. A 
most csupán arról volt szó, 'hogy a föl3 

koronás hagyatékot hogyan haszna 3 
város. A csamádmegyei káptalan, ^ a 
pénzt kezeli, szigorúan ragas Ml ., ^.fcO.MUli. l'Uft"" L ll6Ó'\ 
hogy a hagyatékból Szent Erzsebei . 
nevezett kórházat építtessen. Alsóvá' arri 
tanács — mit tehet mást — 'errl°ra [oV 
hogy a pénzt a nagykórház ooljalJ.0gy Z 
sa és mai ülésében, ugy határozott, ' 
amig olyan összegre szaporodik R' í̂éP1 

ték, melyből egy kisebbszerü korna 
hető. 

- Előadások a szegedi W ' V j 
egyesületében. A szegeoi tennnisw y 
let« junius 9-én, kedden délutáni l 
kor a I>elvárosi óvóiskola t an te r t ^ W 
Jyaválasztási ertekezletet tart. Nz 
ten Vass iFlóra polgári iskolai tan ^ 
ja a megnyitó beszédet, avndJP6.^ f p 
kezlet célját fogja vázolni. , 
László polgári iskolai igazgaitó a p . b 
pályákról, Szabó Gyula iparkaniare ^ » • j 
kereskedelmi pályákról, Berger _v 

tisztviselők pályaválasztásáról' ^ 
Gyula tanítóképző .intézeti 
gazdasági pályákról fo'g előadá^^ijei . 
Érdeklődőket szívesen Ját az 
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— Ribot az uj francia m i n i s ^ V y 
Párisból jelentik: Dupruy nem * y 
kormányalakításra szóJó m e &

 0 v M f / \ 
legalkalmasabbnak Peytralt 118 ^ l°j| 
az elnök meghivott, de Pey.trf-1 p p ^ p 
a kormánya lakit ás (misszióját-
nők Doumerguetől lkért tanács0 . a ) r̂f 
válság megoldása dolgában, 
Bourgeois avagy Ribot komj8 

lotta. Poincaxé eJuök felajá]1' 
a kormányalakítás misszió ja* \ _ G 
fog válaszolni. — Párisbau m®• • e^jJ, 
nek, hogy Poincaré köztársas^*^ 
erősen exponálta malgát, le 

| lásáról, dia nem sikerül oly311
 1 && 

pitani, amely ifentartja a ihár°n 

szolgálatot. A' 

- Az aviatika és a A / 
Aero-Szövetség tudvalevőleg a pár1 

várost, hogy a nnagyar fVÍatlK 
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