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SZEGEDE 
kizárólag csakis a 

Mozi mutatja be a 

Tisza-szálloda 
nagytermében 

Május hó 
23, 24 

nesaaeasasaaBaB 

Előadások 23-án és 24-én este 

6, 8 és 1© órakor. 
25-én, vasárnap délután 
4,6 és este 8 és 10 érakor. 

Csak számozott helyek lesz-
nek. Jegyek már mától kezdve 
válthatók a Korzó pénztáránál. 

A jegyek csakis azon eSőadásra ér-
vényesek, amelyre váltainak, mert az 
előadások nem f o l y t a t ó l a g o s a k . 

Helyárak : Isöíye 1 kor., I. hely 
80 fill., II. hely 60 fill., III. hely 30 f. 

I 

Szerda AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-

rológiai intézet jelentése 

szerint: Hűvös idő várha-

tó, sok helyütt esővel. Sür-

gönyprognózis: Hűvös, sok 

helyütt csapadék. Déli hő-

mérséklet: 17.2 C fok volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-

gad a polgármester, a főkapitány pedig 

11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 

„Medúza", szinm.ü. Márkus Emilia vend ég -

fölléptével 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 

kezdve „Mirákel". Kolostordráma 3 felvonás-

ban. 

VASS MOZI: Délután hat órától kezdve 

„A fekete Pierott", politikai dráma. 

KORZÓ-MOZI: Délután öt órától kezdve 

„A vasgyáros". Dráma 4 felvonásban, irta 

Ohnet György. 

KOLLEKTÍV KIÁLLÍTÁS, szegedi fes-

tők tárlata, a Kultúrpalota termeiben. Nyit-

va egész nap, belépő dij negyven fillér. 

A pünkösdi lóversenyek. 

— A program. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi Gazda-
sági Egyesület -május 11. és 12-iki .lóverse-
nye iránt (különösem a vidékről nagy .az ér-
deklődés. Naponta tömegesem érkeznek a tit-
kári hivatalba a viidéki jegy megrendelések. 
A 60 páholy közül már csak 2—3 van, eladó 
s. 'ezek még szombat délig kaphatók a titkári 
hivatalban. 

'A már megérkezett versenylovakon ki-
vül tegnap ia szegedi huszárezred benevezett 
tagjai gyakorolták az ugratási az u j akadá-
lyokon. Miként tegnap megírtuk, a pályán 
uj angol rendszerű akadályok lettek felállít-
va, Igy a többek között a tribün előtt a régi 
tribünugrató helyett egy mély, 3 méter szé-
les vizes árok van, mely előtt még egy ma-
gas sövény van felállítva. Igy a Jénák, hogy 
a vizes árokba bele ne hulljon a küzdőtérrel 
és kapaszkodóval együtt körülbelül 5 méter 
hosszát, kelt ugrania. A páJya másik oldalán 
fa-fal vau felállítva, melynek keresztül ug-
ratása kiváló lovast és begyakorolt lovat igé-
nyel. 'Ezen kivül a célpont előtt a kifutó 
egyenes kezdeténél egy földzsák van felállat-
va. A huszárok vadászversenyébe ,a szegedi 
huszárezred 18 lovast mevelzetit be, melyek 
mind fognak indulni. Tombácz Károly hu-
szárszázados vezetése alatt. I ly népes mezőny 
a szegedi lóverseny pályán még nem volt s 
tekintetbe véve azt., hogy e versenyzők a fu-
tam alatt 12 nehéz akadályt fognak ugratni, 
e versenyszám a lósport kedvelőre nézve ki-
váló érdekességül lesz. 

A szegedi 3-ik honvéd huszárezred tisz-
tikarából .a következők nevezték be lovaikat 
a versenyre: 

I. nap: Tombácz Károly ,Klóra". — Ró-' 
zsaffy Andor „Margit". — Pászthy Ká lmán 
„Etma". — Gruzek Tibor „Fiakir". — Gőbel 
Gyula „Bámatos". — Kövessy Ferenc „Fene-
gyerek". — Flmok László „Utánms". — Rá-
bámig Frigyes „Bálvány". — Vál ly János 
„Emere". — Sama.rj.ay iSámdor „Csalit". — 
Demeter Lajos „Dehogy". — Gindele Sándor 
„Babér". — Gluzek Tibor „Drága". — Gőbel 
Gyula „Délig,". —- Rózsiaffy Aindor „Csuko-
nya". — Háberstrumpf Jenő „Délibáb" — és 
Háberstrumpf Jenő „Kozma". 

Az uriovasok lovainak egy része már 
megérkezett, de a nagyobb rész pénteken fog 
megérkezni. Maguk az uriovasok szombaton 

délután érkeznek meg. A versenyen, 4 totali-
zatőr fog működni és pedig az elhalt Beret-
vás Endre totalizatőr vezető helyett Veszetiy 
Gyula budapesti totalizatőr vezető felügyele-
te alatt. A totalizatőrnél kiváló érdekességü 
szám lesz a huszárok versenye, melyben 18 
lovas között oszlik meg a nyerés esélye. És 
mivel a vadászversenyben a nyerés -esélye jó 
részben a kifutó-egyenesben jutáskori vélet-
len esélytől függ és mivel e számban 12 aka-
dályt ugratnak a lovasok, melyeknél .a leg-
jobb lovak lemaradhatnak, ez okból favorit 
c versenyszámban komoly mérlegeléssel meni 
igen lehet. Igy e versenyszambna előrelát-
hatólag magas kifizetési kvóták fognak elő-
fordulni. Tavaly e számban 9 ló futott és 
mégis meglepetésül a totalizatőr 5 koronára 
340 koronát fizetett ki. Most 18 ló mellett á 
kvóta arány még nagyobb lehet. 

A versenyen ia szegedi honvédgyalogez-
red zenekara fog játszani, mindem nap 3—7-ig. 
Páholy még 3 van eladatlan a titkári hiva-
tal'bain. Ajánlatos a, jegyeket -előre megvál-
tani. 

A verseny zsűrijében Gerliezy Ferenc 
báré fog elnökölnii, aki a lóversenyek tarta-
mára Budapestről — Szegedre érkezik. A 
Magyar Lovaregylet kiküldöttje -a verseny-
pályát a mai papon felülvizsgálta s azt ki-
tűnő karban, szabályos akadályokkal .felsze-
relve találván, a lóverseny megtartására az 
engedélyt megadta. 

— Nikita, börzemanSvere Szkutarival. 

Abszolút megbizható pénzügyi forrásból ér-

tesül budapesti tudósítónk, hogy Nikita ki-

rály, aki — s a beavatottak előtt ez nem ti-

tok — annak idején Péter király társaságá-

ban megjátszotta ,a börzén prizrendi Pro-

hászka-affért s e réven két és fél millió ko-

ronát nyert, ezúttal sem maradhat hűtlen 

üzleti elveihez és ezúttal Szkutari kiürítését 

játszotta meg az S. M. Reitzes bankcégnél. 

Tudvalevő, hogy Niikita a mult hét folyamán 

kardcsörtetve híresztelte, hogy szembe-

száll, ha -kell, egész Európával is. Tele tü-

dővel kürtölte ezt és sikerült elérnie, hogy 

a mult hét végén 20—25 korona áresést idé-

zett elő a fontosabb papírokban. Ám ezek-

ben a szomorú -napokban élénk föltűnést kel-

tett a budapesti tőzsdén, hogy pénteken és 

szombaton Bécsen keresztül ,a nagy lany-

haság ellenére időnként tekintélyes vásárlá-

sok történlek bécsi ügynökök megbízásából. 

Ezek a vásárlások voltak azok, amiket Ni-

kita a szkutari-i íkrizis fölhasználásával ol-

csóbb árakon végzett. A börzejátékos nem-

zeti hős számítása fényesen bevált, annyira 

fényesen, hogy az ő makacssága következ-

tében a papírok szépen lecsúsztak. Ekkor 

nagy tömegű részvényt vásárolt össze Nikita 

és most zsebre fogja vágni a 30—40 koronás 

hasznot. Nikita börzespekulációról— mint a 

Berliner Börsencourir jelenti — Berlin pénz-

ügyi köreiben is tudnak. Sokat beszélnek 

most széleskörű börzemanővereiről, amelye-

ket egy francia bankkal társulva bonyolított 

le. A háború kitörése előtt kétszázötvenezer 

korona kölcsönért fordult Nikita egy párisi 

bankhoz. Tiz százalék kamatot 'kittált, de 

három percentért kapta a pénzt azzal a föl-

tétellel, hogy a háború pontos kitörésének 

dátumát közölni fogja a bank által alapított 

szindikátussal, amelybe Nikita is belépett. 

Ez a szindikátus több millió nyereséget vá-

gott zsebre az utolsó hónapban. Nikita a bu-

dapesti, bécsi, párisi, londoni tőzsdéken spe-

kulált és pénzügyi körökben általános a vé-

lemény, hogy Montenegró csökönyössége — 

csak börzemanőver volt. 

— Beteg a cárné. Pétervárról jelentik, 

hogy Alexandra cárné tegnap rosszul lett. 

Betegsége miatt a szokásos névnapi gratulá-

ció elmaradt. ^ 


