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1930 április 4.
— Deáfc Ferenc egyházpolitikája. Ezzel a cimcnel tart ma délután 6 órai kezdettel a református egyház tanácstermében előadást dr. P o 11n e r ödön egyetemi tanár. Ez az előadás bevezetője lesz annak a sorozatnak, amelynek megtartását a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság szegedi csoportja elhatározta és amelynek keretén
belül különböző, nagyobb érdeklődésre is. igényt
tartó protestáns egyházjogi, politikai, irodalomtörténeti és társadalmi kérdéseket tárgyalnak meg.
A ma délutáni előadásra a rendezőség ezúton is
hiv minden érdeklődőt. A legközelebbi előadást
május 2-án, ugyancsak pénteken délután hát órai
kezdettel dr. M é s z ö l y Gedeon egyetemi tán,1ir
tartja.
— Nyári egyetemi kurzusok Németországban.
A különböző német egyetemek, mint minden évben, ezév nyarán is tartanak külföldiek fésűére
kurzusokat. Ezek az előadások, amelyek társasösszejövetelekkel, kirándulásokkal vanrtak egybekötve, alkalmat nyújtanak Németország megismerésére is. A kurzusokról és utazásokról pontos
értesítést és útmutatást ad a szemeszter végéig
dr. Helmut K l o c k e , a szegcdi egyetem német
lektora, minden csütörtökön 11 és 12 óra között.
Leszámitoló-palota III. 26., vagy Horthy Kollégium, C-osztály, 10. szám.
svéd golyóscsapágyak kaphatók Kucses és Magay, Szeged, Kölcsey u. 1.
915
— A vasúti hídról a Tiszába énéit egy munkás.
C*űtörtökön reggel 9 órakor S z 611 Antal 34 éves
kisteleki munkás, munkaközben a vasúti hídról
beleesett a Tiszába. Hamarosan kihúzták a vízből, m mentők lakására szállították.
x Gumitalpu cipő (41. számig) P 3.50 TiszaÁruházban, Püspökbazár.
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Vetró

OZY. Szécsl Isívánne szül. Dobóczhy Teréz és gyermekei fájdalomtól megtörve tudatják, hogy a
leggyöngédebb gyermek, legdrág á b b testvér

A színházi iroda hirei

Szécsi Gyula

Juliusi éjszaka. Hunyadi Sándor Szegeden is
nagy sikert aratott rendkivüi-mulatságos vígjátéka még csak ma este van műsoron, a főszerepekben Könyves Tóth Erzsi, Pártos Klári, Táray,
Páger. Kiss Manyi. Cselle és Vágóval.
Lötty ezredesel szombat és vasárnap este. Az
opereltegvüttes legjelesebbjeível eleveníti fel szombat este a színház ezt a pompás énekes bohózatot, mely Szegeden 8 érvel ezelőtt került utoljára színre. A. Harmath Hilda, Tolnay, Páger,
Kádár Margit, Vágó. Egyed Lenke, Herczeg, Hegedűs Rózsi, S.ümeai és Rónai játszák a vezetőszerepeket.
Vasárnap délután mérsékel bejárakkal: l.tolst)
kaland.

életének 24. évében hosszú szenvedés után f. hó 3-án, reggel 6 órakor
elhunyt.
Drága halottunk földi maradványát
f. hó 5-én, szombaton d. u. tél 3
órakor fogjuk a közkórház halottasházából az alsóvárosi temetőben
levő családi sírhelyre örök nyugalomra helyezni.
Engesztelő szent mise áldozat f.
hó 5-én 10 órakor lesz az alsóvárosi templomban az Egek Urának
bemutatva.

K á d f l ó

A sokat szenvedettneK legyen
honmjü a föld és az örök világosság fényeskedtek neki.

A nagyobb
mai

Szeged, 1930 április 3 .

ÉDESANYJA.
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testvérei.

Gyászolják m é g : Keresztsziilei, kiterjedt rokonsága
és ismerősei.

BUDAPESTRE
köllözködők Ügye nébe a|ánlja Szeged —Budapest közötti
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rendszeres gjü)tő forgalmát

Uncjár Benő

A Belvárosi Mozi megtelt padsoraiban zúgott a
taps és ugy a hallgatók, mint az előadók láthatólag megvoltak elégedve a sikerrel.

Baranyl LWv zongoraestje ho'mp este fél 9
órakor a Tiszában A kiváló. eűUgurisiÁnak gvönyörü musoru hangversenyét nagy érdcKlöüés előzi
meg. Jegy 1—6 pengőért.
NYUGAT-EST VASÁRNAP. Már csak igen kevés
jegy kapható. Néhány páholy 4 személyre, & 12
pengő, valamint pár darab 3 pengős. 2, 1.50.
1.20 ülőhely, 1 pengős áll» és » ehány 50 filléres
diákjegy.
A magyar Irodaion» reprez.nyiánsali vawimapi
szegedi szereplésekor zsúfolt ház ünnepli,
A Délmagyarorszáfí Jegyiroda a Nyugat-Est még
meglévő jegyeit a mai és holnapi napon telefonkérésre szívesen házhoz küldi.

József

zel rövid szenvedés után elhunyt,
f. hó 4-én d. u. »/¡¡3-kor lecc Újszeged, LÖ-wy-teleprCl a felsővárosi Dugonicetemetóbe.
i gyászold Velró-család.

Erzsike,
Pisla,
Ka

FecBák-est
Már éjfélre N.igiltak a Iurangok és Féliák
Sári hófehér csillogó ruhájában meg elbűvölve
tartotta hallgatóságát, amely csodálta elévülhetetlen fiatalságát A J á n o s v i t é z ; volt dalciklusának utolsó állomása az ötszázéves dal érdekes sorozatának, Fedák szemében talán, minden elmúlt szépség tetőpontja. Ezúttal már csak
a XlX-ik század elejének kissé édeskés, finom-kodö müdalai és a későbbi évtizedek ismerős
dalai kerültek sorra. Verseghy, Bihari, Egressy,
Szentirmav, Dórzy, Lányi, T)ankó. Kstcsoh dalok.
Mindben elsősorban Fedák zseniális eredetiség;' dominált, az előadás ötletes beállítása és néhány
igazán szép toalett felvonultatása. Színjáték volt
inkább, mint dalest, de mulatságos és vidám,
néha kesergő, de sohasem vált unalmassá és.egyformává. Fedák ötletessége, komédiás vére lobogott a dalok lelett és ellenállhatatlanul ragadta
magával hallgatóit, -nézőit. Sokat kellett Ismételnie és Fedák szívesen ismételt, megtalálta a
kontaktust a közönséggel, hiszen a belyárkodás
szelleme és ezultal alaposan élt ez alkatommal.,
amely kiválasztott nótáiban adódolt. Szépen ki
sérte hegedűn dr S z i l á g y i Imre, aki igen jó
muzsik«, finom hegedülónusa. temperamentumos
jáléka van és jól vezette cigánybandáját.

Harmónia hangversenyek

Fijdalommftl jelentjük, hogy

Id.

_Müvésxet
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belemen ucca 1. Telefon 34.

leadóúUomásoK
műsora

Budapest. 9.1X: A rádió házikvarlettjéhek hangversenye. 9.30: Hirek. 12.05: A m .kir. 1. honvéd.^valogezred zenekarának hangversenye. 12.25: Hírek. 17.10: Pongrác Jenő szalonzenekarának hangversenye. 19.30. Hangverseny. Közreműködnek: Albert VorsSnger angol hegedűművész és Székely
Mihály, a m. kir. Operaház művésze. 20.10: Az
egyetemi Kör hangversenye a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 22.10: Sovánka Nándor és
cigány zenekarának hangversenye a Baross-kávéliázból — Franktart Í6: A wiesbandeni fürdőzenekar játéka. — Genéve. 17.15: Hangverseny.
20.50: Vegyes zene. — Kosice. 17.10: Rádlőzénekar.
21: Strauss János szerzeményéi. — London-Regional. 18.15 Tánczene. 19.40: Midland Régiónál.
23.30. Tánczene. 21.15 Szóra':o tató és tánrzr-ne a

Sütőporból készüli

söfeménuek.

Kérje minden fiiszerkereskedésben
149 receptet

a most
megfelel»
tartalmazó,
színes
HTusztrdlt

képekkel

OETKEU-féle

Dr.

nECEPlKÖMVET
ára

30 i i l l é r .

1.33

Giro-klubból. — Milánó 19 05: Bizet Carmen cimft
operája. — Hóma 17.30: Ének- és zenekar. 21.02:
Carabella > Bambusz« című három felvonásos operettje
Tautoiise 19: Tánczene. 19.35: Argentínai zene. 22: Hangverseny. — Varsó. 30.15: Filharmonikusok hangversenye, Schalk vezényletével,
— Wien. U ; A Silvíng-zenekar délelőtti játéka.
16.H). Hangverseny. 1. Sanders Fratícis amerikai
dalokat énekel. 2. Pachers Zdenka és Drill Hanzi
négykíi.rs játéka. 3. Uhlenhut hegedűművész játéka. 2(1 Hándel »Jefta« cimfl oratóriuma.

SZEGEDI SAKKÉLET
Ma este 8 órakor tartja a Szegedi Sakk-Kör ez»
évi közgyűlését a Ltoyd helyiségében. A kőzgyü'J
lést követő'eg térsasvacsora lesz, amelyen átadják
a Pál'y-kupát, valamint k kör- és városbajnoki
díjakat.
Vásárnap játszotta le a Szegedi Sakk-Kör Szentesen a szövetségi dij mérkőzését. A nyolcas mérkőzésre a szegediek egy játékos lemaradása miatt
csak 7 táblán játszottak és minden egyes játszmájuk megnyerésével 7 :1 arányban győztek. Este
8 órakor a Szentesi Sakk Club ellen vették fel
a küzdelmet itt azonban már sokkal nehezebb
dolguk volt, mert az erősebb csapat ellen, tekintve,
hogy egy játékos a délutáni vonattal visszautazott
Szegedre, már csak hal játékossal voltak kénytelenek megkezdeni a Játékot A szentesiek Szíjártó
Szabó Benjáminnal megerősítve és két pont előnynyel indultak és a szegedi csapat nagyszerű küzdeni tudásának köszönhető, hogy a mérkőzés 4 :4
arányban döntetlen lett. Megjegyzendő, hogy a
szentesiek tényleg csak egy partit nyertek, mert
a Szijárló elleni játszmát jobb állásban a vonatindulás miatt fel kellett adni, két pontot pedig
játék nélkül kaptak.
A szegedi csapat Soóky
László. Soóky András, Szántó Pál, Kmctyó Gyula,
Rosenberg Sándor. Köves Zoltán, Sandberg György
összeállításban szerepeli.
A félórás verseny (Rém a Harmadik forduló
után: Becker Mátyás 57 pont, Soóky László 53,
Kmctyó Gyula, Köves Zoltán 48, Simon László,j
Rosenberg Béta, Rosenberg Sándor 39 Szántó Pál,
38, Gerzson tinre 30, Soóky András 25, Weisz
Imre 20, Lőrinc ?.y Gábor, Liebmann Béla, Mák
Ernő 12. Toldy György 3, Lusztig István 2 pont.
A legközelebbi forduló, tekintettel a mai közgyűlésre, hétfőn. 7-én 8 órakor kezdődik.

D S o m o g y — B á s t y a I. osztályú liga mérkőzés jegyei a Bélmagyarország
jegyirodájában elővételi kedvezménnyel vasárnap déli 12 óráig válthatók

