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AUTÓ ÉS 
MOTOR 

Ford javítóműhelyek. 
E rovatban már tájékoztattuk a közönséget szá-

mos oly momentumról, melyek a Ford-gyáraknak 
az előállítás tzrén követett oly nagyarányú meg-
takarításokat eredményező eljárását tárgyalják és 
e helyütt csupán azt emeljük ki, hogy a Ford-
gyárak a termelésnek az általuk követett produká-
lási elv alapján elért rendkívüli olcsóságát olyké-
pen játszák a közönség kezére, hogy gyártmányai-
kat, azok rendkivüli jósága, praktikussága és meg-
bízhatósága mellett, olyan rendkívül olcsó áron 
hozzáö forgalomba, hogy igazán nem kell Krőzus-
nak lenni annak, aki egy Ford autót akar meg-
vásárolni. Ennek legjobb bizonyítéka az, hogy 
például Amerikában alig van jobb munkás! aki 
ne a saját Fordján járna munkahelyére és ne azon 
vinné családját vasárnaponkint a szabad termé 
szetbe. Kétsegteíen, hogy Európában és hazánk-
ban is, a kö'ülmények autó vásárlását illetöeD, ne-
hezebbek, mint Amerikában, azonban még ennek 
a momentumnak figyelembevétele mellett is, a 
Ford-autó az, mely a társadalom közepes rétegei 
által is megerőltetés nélkül beszerezhető. 

Mint már emiitettük, a gépkocsitulajdonos szá-
mára nagyon fontos, hogy a kocsiját ért defektu-
sok időveszteség nélkül, a kocsi minémüségére 
való legnagyobb figyelem mellett, szakszerűen, 
hogy ugy mondjuk, gyári módon és amellett ol-
csón megjavíttassanak. Fontos továbbá, hogy eset-
leg elkopott részek eredeti gyári alkatrészekkel 
azonnal pótolhatók legyenek. Eme kívánalmaknak 
teljes mérvben, szinte ideális módon megfelelnek a 
Ford gyárak által létesített Ford-javítóműhelyek és 
autorlzált képviseletek, melyek egyrészt megfele-
lően berendezett műhelyeik, kiválóan szakképzett 
személyzetük, másrészt dúsan felszerelt, 'minden 
elképzelhető alkatrésszel ellátott raktáruk révén 
biztosiiékot nyújtanak arra nézve, hogy a Ford-
autóiulajdonos mindenkor azonnal műszaki se-
gélyre számithat. 

Fentiekben megfeleltünk a közleményünk beve-
zetésében fellett kérdésre és végső következtetés 
képen leszögezhetjük a tényt, hogy a Ford-autók 
szinte hihetetlen nagymérvű elterjedésének és köz-
kedveltségének a fent vázolt három ok adja meg 
a magyarázatát, kétségtelen azonban, hogy e 
kocsik rendkivüli nagyszámban való elterjedésének 
a kocsik egyéb jótuiajdonságában rejlő egyéb okai 
is vannak, melyekre legközelebb térünk ki. 

Sszin&ász és 
Müvészzet ^ 
A szinház heti műsora: 

. Kedden: A nagy nő. Uj bérlet В. 1. Premier. 
Szerdán: A nagy nő. Uj bérlet А. I. 
Csütörtök délután mérsékelt helyárakkal: Kará-

csony apó. 
Csütörtök este nincs előadás. 
Péntek délután mérsékelt helyárakkal: A nóta vége. 
Péntek este: Régi jó Budapest. 
Szombat délután mérsékelt helyárakkal: Dolly. 
Szombat este: Az orlow. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Postás 

Katica. 
Vasárnap este: A nagy nő: 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele 
fonszám 306.) 

* Filharmonikus hangverseny. A harmadik 
bérleti hangverseny Beethoven F-dur (VIII.) szim-
fóniájának előadásával vette kezdetét. A nagy 
szimfonikus gyönyörű munkáját megértéssel es 
nemes ambícióval játszották filharmonikusaink, a 
hellyel közzel, különösen az első hegedűsöknél be-
álló egyenetlenségek valószínűleg a próbákon 
részt nem vevők gyakorlatlanságai miatt állottak 
elő. Második számként Bach gyönyörűséges h-moll 
Suitét játszották. Bach stiiusa áll legközelebb 
Fichtner zenei egyéniségéhez és igazi polifon han-
gulatban színesen, a témák egyenletes és tiszta 
kidomboritásával érvényesült Bach müve. A vonós 
zenekarra és fuvolára irt műben szenzációként 
hatott a 14 éves Biró István zenenövendék bravú-
ros fuvójátékg. Ilyen talentum méltó helye az első 
magyar zenei főiskolán lenne. Harmadik számként 
Tschaikovszky olasz capriccioját játszotta a filhar 
monia, a teijes nagy zenekarra irt mű minden 
szépségét és grandion ását visszaadva. BSr egyes 
helyen az olasz szenvedélyességet a formák szigorú 
betartása eliminálta, mégis frenetikus hatása volt 
ennek a minden hangversenyen zenekari bravúr« 
számként szereplő munkának. A zenekar soraiban 
az újonnan belépett tagok közül sokakat nem lát-
tunk, de hiányzottak régi érdemes tagok is. Azon 
ban igy is nagyszerűen dolgozott a csaknem 60 
tagot számláló zenekar. A Belvárosi Mozi termét 
megtöltő közönség hálásan ünnepelte ugy a zene 
kart, mint kiváló karnagyát, Fichtner Sándort. 

(Кг.) 

* Pogány Füeac képkiállítás«. Pogány Fe-
renc budapesti frstődaüvész, aki szegedi bemu 
tatkozisa alkalmával általánosan mély hatást 
kelted, szegedi és alföldi ujabb képeiből ren 
dezett kiállítását vasárnap délelőtt nyitotta meg 
a Kass-szálló halljában. Ugyanitt a hódmező-
vásárhelyi művészek legszebb majolika és ké-
retni iái is kiállításra kerülnek. A kiüli ás csak 
28 ig tart. 

* Megnyitják a miskolci színházat. Ismeretes, 
hogy a miskoici szinház megnyitása nagyarányú 
átalakítások miatt késett. Az átalakítási munkák 
most befejezésükhöz közelednek, ugy, hogy ja 
nuár 9 én megnyitják a miskolci szinházat. A 
megnyitó előadáson Herczeg Ferenc uj történelmi 
színmüve, A hid megy. 

* A nagy nő. Ma este lesz a bemutatója Jean 
Gilbert legújabb és legnagyobb sikerű operettjének, 
mely még ma is állandó müsordarabja a budapesti Vá-
rosi Színháznak. „A nagy nő" nemcsak értékes és 
fülbemászó muzsikájával, hanem hangulatos és érdekes 
meseszövésével is általános tetszésre talált, ugy hogy 
a szegedi bemutatóját már jóelőre is szokatlan érdek-
lődés előzi meg. A címszerepben Kolbay Ildikó fogja 
szaporítani eddigi diadalaiaak számát egészen újszerű 
és nagyskáláju alakításával, a többi jelentős szerepek-
ben pedig az oDerett társulat jelesei közül Trillap 
Ilonka, Várhalmy Irén, Sugár. Fenyves, Delly, Szent-
iványi, Falus, Gonda és Rogoz mindannyian kiváló ala-
kításokat fognak nyújtani. A rendezés nehéz munkáját 
Szentiványi Béla végzi, a teljesen uj díszleteket a buda-
pesti előadás eredeti tervei szerint Miklós Gyula festő-
művész készitette. 

* A nagv nő ezen a héten kedden és szerdán van 
műsoron. 

* Csütörtökön gyermekelőadás: Karácsony apó* 
A színház vezetősége a csütörtök délutáni gyermek-
előadás rendezésével módot nyújt a szülőknek arra, 
hogy azalatt, míg a karácsonyfa díszítésével vannak 
elfoglalva, a gyermekek ne legyenek odahaza és egy 
kedves mesejáték előadásában szórakozhassanak. Csü-
törtökön délután kerül színre a .Karácsony apó* című 
nagy látványos mesejáték énekekkel és táncokkal, melyet 
a társulat kiváló és közkedvelt komikája, Egyed Lenke 
irt. Egyed Lenke neve a gyermekdarabjairól már orszá-
gosan ismert és igy a csütörtöki előadást érdeklődés-
sel várja nemcsak a gyermekhadsereg, hanem Szeged 
egész intelligens társadalma. A .Karácsony apó" vezető-
szerepeit a társulat legjelesebb erői játszák. 

* Karácsonyi műsor. A háromnapos karácsonyi 
ünnepek alatt a színtársulat az idei szezon legnagyobb 
sikerű operettujdonságait mutatja be. Pénteken, kará-
csony első napjának délutánján A nóta vége, este pedig 
a Régi jó Budapest kerül színre. Szombaton, karácsony 
másodnapján délután a Dolly t, este az Az orlow-ot 
mutatja be a színtársulat. Vasárnap délután a Postás 
Katica, es'e pedig A nagy nő kerül színre. Természe-
tesen minden egyes előadáson a főszerepeket a premier 
szereposztása szerint a társulat legjobb erői játszák. Az 
összes délutáni előadások helyárai mérsékeltek. 
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Éib borok 
ib rumok 
ib likörök 

legolcsóbb árban 
beszerezhetők, Valéria tér I, pálinkaüzletben 

Uj autokarosszeriákat 
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karosszéria 
javításokat 

fényezéseket 

kárpitozást 
rugókat 

a legizlésesebb és legtökéletesebb kivitelben a leg-
olcsóbb árakon készit 

Mandel-kocsigyár, S ™ ff 

Célszerű karácsonyi és újévi ajándéktárgyak 
Ш Й 21. 

Csekonics 
Telefon 854 

U P O L L A K TESTVEREKNÉL 
Széchenyi tér 

Telefon 855 
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ezer 
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ing vagy bugyi 

ezer 
flór divat 

férfi zoiTni 
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férfi keztyü 


