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S ^ e í ^ t o í & e « Kötöttáru különlegességek PolSák Testvéreknél 
A Délvidéki Automobil Club 
fuíár versenye 

A Délvidéki Automobil Club folyó évi junius 
29—30-áa tartja meg »1. S. kerületi futárver-
senyét«, autók és motorkerékpárok részére. 

A versenyen résztvehet minden »S-gépípar-
mü« kerületben lakó olyan autó- vagy motor", 
tulajdonos, aki a Királyi Magyar Automobil 
Club által kiállított versenyvezetői és verseny, 
nevezői igazolvánnyal rendelkezik-

Versenyvezelöi licenceket azzal nem ren-
delkezőknek a gépjármű vezetői igazolvány, 
2 darab fénykép és 4 pengő beküldése mellett 
a Délvidéki Automobil Club beszerzi. 

A verseny utvonala titkos, annak nyilvános, 
ságra hozatala a start előtt 2 órával lesz: 
Start Szegeden 1929. évi junius hó 29-én este. 
Autók részére 22 órakor, motorok részére 23 
órakor. 

Megteendő ut: autók részére körülbelül 360 
kilométer, motorkerékpárok részére körülbe-
lül 300 kilométer. 

Nevezési dijak, amelyben a kőtelező biz-
tosítási díj is bennfoglaltatik: Autó részére 40 
pengő, motorkerékpár, oldalkocsis 20 pengő, 
motorkerékpár, solo 15 pengő. 

Csoport nevezés 20 pengő. 
Bővebb felvilágosítások, versenyvezetői licen-

cek Iránti kérelmek és nevezések a Délvidéki 
Automobil Club titkári hivatalához intézen-
dők: Szeged, Klauzál-tér 8. Telefon 2066. 
Ugyanitt verseny-propoziciók, nevezési ivek., 
szabályok is kaphatók. 

Nevezési határidő 1929 junius hő 27rén este 
21 óra. Utónevezési határidő 1929 junius hó 
28-án este 21 órakor a nevezési dijak kétszeret, 
sének lefizetése mellett. 

A szegedi parkok füíermése 
Kaptuk a kővetkező sorokat. Talán évtizedek 

óta nem volt olyan kedvező időjárás a városi par-
kokra, mint ez idén. A sürün váltakozó eső és 
napsütés olyan buja növényzetet és olyan még soha 
nem látott szép pázsitot varázsolt a különböző — saj-
nos nagyon kevés számú — zöld tereinkre, hogy 
nem győzünk eléggé gyönyörködni benne. Sajnos, 
a városi kertészet egészen más szemmel nézi ezt, 
mint mi, szegény városi lakosok. Amikor legszebb 
a zöld pázsit, akkor esnek neki kaszával, ngiró-
géppel s tövig levágják. Józan ésszel nem lehet 
megérteni ezt az eljárást. Mert tessék csak meg-
nézni, milyen szomorú látvány egy ilyen tövig 
nyirt pázsitdarab. Sárga, barna foltokkal teli, mert 
a napsugarak kiégetik az árnyékától megfosztott 
gyökérzetet Tisztelettel kérdjük, miért nem ma-
radhatna meg a fü addig, amig szép, miért Kell 
azt olyan hamar lekaszálni? A háborús nyomorú-
ság esztendeiben, emlékszünk, szénát termeltek a 
városi parkokban. Reméljük, most már nincsen 
rászorulva sem a város, sem a városi kertészet 
erre a háborús szénatermelésre, nem ezért kaszál-
ják oly sürün közkertjeink füvét. Egy olvasó. 

— A földbirtokos kisasszony megszökött a pa-
rádésltoesissal. Székesfehérvárról jelentik: Egész 
Fehérmegyében rendkívül feltűnést keltett az a hir, 
hogy egy megyeszerte jól ismert földbirtokos 18 
éves leánya megszökött 19 éves parádéskocsisukkal. 
A megszökött pár 19 bőrönddel utazott el bérelt 
autón Sárbogárdra, ahol aztán nyoma veszett 

x Ka dió anyagok és készülékek versenymentes 
Kivitelben Fonyónál. Kölcsey-urca 4. 729a 

Igazolványba, 
v a ' 0 fényképeket legolcsóbban, egy 

óra alatt is készit S1MONYI fényképész, 
Széchenyi tér 8. (Korzó Mozival szemben.) 41 

— Kilencvenhétezer pengő káriérilés egy féí-
sremért. Debrecenből jelentik: A mult év ápri-
lisában a Moktár debreceni főnőkhelyettesét, Szi-
l á g y i Mihályt, súlyos szerencsétlenség érte. A 
debreceni helyi vasutak vágánya mellett haladt 
el, amikor a sínvágást végző munkások munká-
jából egy vasszilánk a jebbszemébe csapódott. 
Szilágyit megoperálták és jobbszemét eltávolították. 
A baleset miatt a Moktár főnőkhelyettese kártérí-
tési pört jnditott a debreceni helyi vasút ellen. 
Első fokon ötvennégyezer pengő kártérítést itélt 
meg neki a törvényszék. Felebbezés folytán, a 
debreceni Ítélőtábla elé került az ügy, amely 
meghallgatta a károsult munkaképességcsökkené-
sére vonatkozóan az igazságügyi orvosi tanácsot és 
ennek véleménye alapján 92.510 pengő tőke ka-
matainak megfelelő járadék fizetésére kötelezte a 
vasutat. 

x Mindennap halpaprikás, rántott harcsa és 
turóscsusza az ujszegedi Vígadóban. 92 

— A 20 éves fiatalember kifosztotta apját. Bu-
dapestről jelentik: A főkapitányság detektivjei ma 
elfogták Sí m o n c s í c s Elemér 20 éves egyetemi 
hallgató^ aki Kaposváron lakó jómódú földbir-
tokos atyjától kilencezer pengős takarékkönyvet, 
háromezer pengő készpénzt és több értékes tárgyat 
tulajdonított el és Budapestre szökött. A fiatal-
ember a készpénzt egy táncosnőre költötte, majd 
a takarékkönyvre csinált adósságot. Ezen a nyo-
mon elindulva sikerült letartóztatni. A fiatalember 
Gödöllőn lakó sógorának a lakását is kjfosztotta. 

V&4MÚÍÚ 
A nagyobb Jeadóállomásolc 

mai műsora 
Budapest. 9.15: Eugen Stepat orosz büalajka-

zenekarának hangversenye. 1205: Hangverseny. 
Közreműködnek: A Szervánszky testvérek. 18: A 
m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hang-
versenye az Angolparkból. 20.20: A Belvárosi temp-
lom énekkarának hangversenye. Vezényel: Har-
math Arthur karnagy. Előadásra kerül Liszt Fe-
renc: »Missa Cholarjsí-a (négy nyolcszőlamu ve-
gyeskar orgonával). Orgonál Kereszthy Jenő or-
gonaművész. 21.30: Hegedű-zongora szonáták Elő-
adják: Farkas Mártha és Főldessyné, Hermann 
Lola. — Barcslona. 21.35: A házizenekar hang-
versenye. 21.40: Tangózene. — Berlin 17: Dajos 
Béla zenekarának hangversenye. 20.45: Zenekari 
hangverseny. — Beograd. 12.45: Gramofbnzene. 
20.25: Harmonikahangverseny. 21.20: A beogradi 
dalosszövetség 75 éves jubileuma. 22.10: Rádió-
kvartett. 23.15: Szavalatok: Petőfi Sándor az 
»őrült« cimü költeménye. — Breshu. 20 30: Nép-
szerű hangverseny. — Brno. 19.05: Zenekari hang-
verseny. — Brcixelles. 20.15: Részletek Thomas: 
»Mignon« cjmü operájából. — Genova. 2115: Szim-
fonikus hangverseny. — Kobenhavn. 22.15: Ka-
marazene. — Kosiee (Kassa). 19.20: Szepesiné Nagy 
Mici magyar költők verseiből szaval magyar nyel-
ven. — Könlgsberg. 20.30: M. v. Weber »A bűvös 
vadász« ciraü operájának gramofonközvetitése. — 
2. L. O. London. 21.35: Spanyol szimfonikus hang-
verseny. — Milánó. 20.30: Szimfonikus hangver-
seny. — München. 20.15: Shakespeare: »A vihar« 
cirnü színmüvének közvetítése. — Napolt. 2102: 
F. Ricci: »Crispino E La Comare« cimü operájának 
közvetítése. — Pozm.m 20.30: Szimfonikus hang-
verseny. — Praha. 19.05: Zenekari hangverseny. 
20: V. Stech: «Das dritte LSuten« hangjátékának 
előadása. — Riga. 20: Szimfonikus hangverseny. 
— Róma. 21: G. Pietri: »Tuffolina« cimü operettjé-
nek közvetítése. — Stuttgart. 20: Jaromir Wein-
berger.- »Schwanda, der Dudelsackpfeifer« cimü 
operájának közvetítése. — Toulouse. 21: Nagy ze-
nekari hangverseny. — Wai-szaiya 20 30: Beetho-
ven-hangverseny. — Wien. 20.05: Hangverseny és 
előadás Jacques Offenbach 110. születésnapja al-
kalmából. — Wilno. 20.30: Szimfonikus hangver-
seny. 

Sxinffáz és 

Fedák Sári vendégjátéka 
a „Pista néni"-ben 

A szezonvég utolsó vidám akkordjait pengethette-e 
zseniálisabb játékos Fedák Sárinál? A színház 
happy-endjét formálhatta-e volna ki ötletesebb, 
sziporkázóbb mókázó? Kár, hogy a Pista nénit vá-
lasztotta idei attrakciójának, aki nem volt tulajdon-
képen senki más, mint az ügyetlenül elbujt és 
rögtön jelentkezett tavalyi Borcsa. így tehát nem 
sok változott tavaly óta. Fedák is a régi, a darabja 
is azzal a külömbiéggel, hogy Fedákban szeretjük, 
ha olyan marad, mint amilyen volt, jókedvű, 
utánozhatatlanul groteszk, kedves és eredeti, de 
a darabjaiban szeretnénk kis változatosságot látni. 
Milyen elragadó Szókimondó asszonyság lehetne 
Fedákból. Mennyi ősi, népi ritmus, zamat és szin 
van ennek a művésznőnek a játékában és nem 
akadt még író, aki méltó portrét festhetett volna 
egyéniségéről, amely olyan erős, annyira kitölt min-
den keretet, hogy még Bus Fekete (is vidám 
és virágos lesz tőle. Pedig Zsazsának itt most 
nagyon meg kellett erőltetnie magát, mert a Pista 
nérd nehéz dió. Feltörni se nagyon érdemes, mert 
nincs benne semmi. Semmi, semmi, csak Fedák 
aranyos kedélye, varázsló szuggeszciója a közön-
ségre, amely akkor is nevet, ha Fedák csak 
kijön a színpadra. 

Bns Fekete László ekszportcikknek szánta ezf 
a színpadi játékát, hagyott benne annyi bécsi 
ábrándfoszlányt, hogy Bécs is elélt vele néhány 
hétig, feltéve, hogy olyan szemrevaló gazdasszony 
prezentálta a Sacher-romantikát, mint Fedák. 

Azt mondani se kell, a nézőtér harsogott a 
nevetéstől, egy-egy ötlete nyomán viháncolva tőrt 
ki a kacagó orkán és Fedák megjelenése valóság-
gal orvosság gyanánt hatott a fáradt és nehéz 
idegekre. Percekig ünnepelték, tapsolták és Fedák-
nak ismét diadalútja volt a szegedi vendégszerep-
lés. Ami a darab többi szerepeit és szereplőit 
illeti, csak amolyan halványfényü bolygók voltak, 
akik statisztáltak a művésznőnek. Herczegnek, 
Dayka Margitnak, Wlasies Györgyinek, Peérg Pi-
rinek, Sümeginek, Vágónak jutott az az öröm, hogy 
a színpadon élvezhették Zsazsa mókázásait és vele 
együtt kivehették részüket a tomboló lapsokból, 

A színházi iroda hírei _ 
Fedák Sári vendégjátéka; 

Ma este: Pista néni. (A. bérlet.) V 
Szombaton: Pista néni. 
Vasárnap: Pista néni. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal! A régi 
nyár. Az idei szezon egyik legnagyobb sikerű ope-
rettujdonságát mutatja be vasárnap délután a szín-
ház mérsékelt helyárak mellett, a női főszerepben 
Á. Harmath Hildával. Zsuzsika szerepében a kassai 
szinház volt tagja, Mayer Kató fog vendégszere-
pelni, mig a többi főszerepeket a premier szerep-
osztása szerint Főidényi, Páger, Vágó, Egyed 
Lenke, Rónai játszák. 

mm ühuiy gyárosnál SZEGED 
Aradi ucca 4. Telelőn 469. 
Mindennemű kOtö láru , zsineg, zsAK, 
ponyva, lólaUaró, halász és tenni« haló, 

gyermek hlnlAK, tornaszerek 113 

g y á r i á r o n k n p h a t d i k . 

Hákkádármyhely megnyitás. 
•̂mwniB* 

Tisztelettel tudatom, hony özv. Jedlicsba 
| Györgyné kádármühelyét (Báró Jósika u. 

11. sz.) álveííem, ahol mindennemű kádár-
munknkat és javításokat vállalok. :01 

UJ és hasznAli Kordók Állandóan raktáron 

lendáczftu Sándor ^tóí.'«/»? 

Építtetők és éDítők üguelmébe! A leglcedvezményesebb árért Bárkányi Testvérele 
készítenek szobafestést, mázolást és bútor fénye' 
sést Költségvetés díjtalan. Kígyó u. 4., az udvaron, № 


