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Jelszavunk ezúttal Is i Csak Jö minőséget hihetetlen olcsó árakon. 

Játékok számára, 

Olyan tervekkel szemben, amelyek' ugyanakkor 
Budapesten és Szombathelyen akartak szibadtéri 
előadásokat tartani. Az illetékes fcőrők az inter-
vencióra megnyugtató kijelentéseket tettek. 

Az egyetlen természeti adottság, amelyet hiva-
talunk propagandájában felhasználható^: 

a Tisza, 

helyesebben a Tiszával kapcsolatos vfzfsportok' és 
a fürdőélet. Az eredmény ezen a téren is kielé-
gítő; kívánatos lenne azonban, hogy fokozottabb 

gonddal őrködjenek a viz tisztaságának megővd. 

sdra és a még mindig úszkáló állati hullák eltá-

volítására, ami erősen veszélyezteti a Tiszával 
kapcsolatos propagandánk sikerét az idegenek 
előtt. 

— Az 1937.c® év legjelentősebb két Idegenfor-
galmi eseménye természetesen ismét az Ipari 
Vásár és a Szabadtéri Játékok megrendezése volt. 

Az ezekhez fűzőit reflexiók helyett sokkal beszé-
desebben jellemzi mindkét akciő sikerét é<? fej-
lődését az alábbi statisztika. (Zárójelben az 1936. 
évi adatok.) 

IX. ipari vásár. 

A látogatóknak összlétszáma 45.213 (44 273) 
személy volt. Hét filléres vonattal érkezeit 9730 
(9500). Féláru menetkedvezménnyel 3935 (3856). 
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Budapest legmodernebb és legtökéletesebb kom-
forttal berendezett penziója. Fürdőszobás appar-
tementek. Kitűnő konyha és lapunk olvasóinak 

különösen mérsékelt árak. 

A Szabadtéri Játékok 

vezetőségének jelentése szerint i^ kebeken 25.000 
fért becsülhető az 1937.es játékok nem szegedi 
látogatóinak gzáma, az 1936-os esztendő nem egé-
szen 19.000 idegenével szemben. 

— 1937-ben összesen 23 (18) filléres gyor6 fű-
tőit be 19.784 (16J586) utassal. Az ezévi növekedég 
tehát 3198 utas. Érkezeit továbbá: 68 (32) tanul-
mányi csoport 6199 (2277) személlyel, 2 (8) 6port. 
külőnvonat 156 (614) személlyel, 7 (6) kongresz-
szusi különvonat 918 (530) személlyel, Egyéb al-
kalmakkor 4402 (2773) személy, ögszesen 11.665 
(6194) személy. 23 filléres gyorssal érkezett 19.784 
(16.536) személy, összes belföldi forgalom 31.449 

(22780) szeméig, ajni az 1935. évi belső forgalom-

mal 8669 főnyi emelkedést muiat. 

— Az idegenek átlagos napi költekezését a leg-
minimálieabban 5 pengőre beesülve, kereken 
273.000 pengőre lehető az az ősszeg, amit vendé-
geink — az Ipari Vásár és a Szabadtéri Játékok 
belépőjegycin kivül — az elmúlt évben Szegeden 
elköltöttek. 1937_ben autókörsétára kereken 4500 
(1936-ban 2500) személyt vitte el. 

— A teljesség kedvéért be kell számolnunk — 
mondja tovább a jelentés — kedvezőtlen mozza-
natokról is. Ilyen mindenekelőtt a szép kezdeti 
sikereket elért nyaraitatási akció. Ennek a nagy 
fáradsággal megteremtett akciónak propagandáját 
az elmúlt évben még a nyaralási idény kezdete 
előtt le kellett állítanunk, mert 

etrésa Újszeged területéről mindössze 
két butorozott szobát ajánlottak fel er-

re a célra. 

Ebből ls csak az egyiket tudtuk igénybovenni, mi-
vel a másik még a legszerényebb követelményeknek 
sem felelt meg. Amikor ennek okát kutatni kezd-
tük az érdekelt villatulajdonosoknál és főbérlők-
nél, az ebetek 90 százalékában kényelmi szempon-
tokra hivatkoztak. Ilyen körülmények között most 
már elkerülhetetlennek látszik a szerény kére. 
tek között berendezendő, régóta sürgetett nya-
raló, vagy turistaszállónak megépítése. A másik 

ugyancsak égetően szükségeséé vált, megvalósítás, 
ra váró intézmény egy diákszállás berendezése 
lenne. 

_ Hivatalunk legközelebbi programját és fel-

adatkórét automatikusan megszabja az 1938-as 
Szent István-év és a májusban lezajló Eucbarisz. 

tikus Világkongresszusra való fokozott felké. 
szülés. Fckozoitt ezigorusággal ügyelünk arra, 

hogy a Szegedre érkező vendégek Innen minden 
tekintetben megelégedve távozzanak; ellenőrizzük 
elszállásolásukat és élelmezésüket, esetleges pana-
szaikat igyekszünk azonnal orvosolni. Változatlanul 
gzorgalmazzuk terveink elősegítése és propagan. 
danyomtatványaink kiadása érdekében állami tá-
mogatás kieszkőzlését, minthogy sajáit) anyagi 
erőink erre lehetőséget nem nyújtanak. 

Olcsó szezonárusHás 
re tikülök, neszeszer, aktatáskák, utazótáska, pénj 
tárcák, futballabdák egyesületek részére, vadász, 
felszerelés, kutyaszájkosár, vezető és nyakszlj, 
kutyahám, kocsiba gyermek kikötő, ezeknek javí-
tását, alakítását és szakszerű festését vállalom: 

Kiss Bosxnay I m r e 
szíjgyártó, nyerges és bőröndőg Szegedi Fekete, 

sas ucca 7. (Városháza mögött.) 

Szeged Városi Szinház 
1988. junuár 81. Hétfőn este 8-kor. Operaest! 
Guglielmetti, Kurt Baum, Lendvai, Sz. Patkós 

Irma felléptével 

Pillangókisasszony 
Vezényel: Komor Vilmos. 

Február 1-én, kedden és 3-án, csütörtökön 
este 8 órakor filléres helyárakkal 

Jézusfaragó ember 
Péntektől, február 4-től minden este 8 órakor 
Legnagyobb újdonság! Sláger! 

Egyetlen 
Zenés vígjáték 

Szerdán, febr. 2-án este 8-kor. Rendes helyárak! 

Kati gyere ki 
D é l u t á n i e l ő a d á s o k ; 

Február 1-én, kedden délután fél 4 órakor 
Utoljára; MACSKAZENE. Filléres belyárakkal 

Február 2-án, szerdán délután fél 4 órakor 
KATI GYERE Ki. Mérsékelt belyárakkal! 
Február 3, csütörtök délután fél 4 órakor 

SZAKÍTS HELYETTEM. Filléres helyárakkal! 
Február 5, szombaton délután fél 4 órakor 

SZABŐ A KASTÉLYBAN. Filléres helyárak 
Február 6-án, vasárnap délután fél 4 órakor 
KATI GYERE KI. Mérsékelt helyárakkal. 

A próféta tanítása 
Irta FARKAS ANTAL 

A próféta felesége megitat kisirt szemekkel fo. 
gadta légjobb barátnőjét, aki a fejét csóválgatta: 

— Már ismét történt köztetek valami? 
A szép asszony szomorúan bólintott egyet 
— Mért r.em hagyod! itt? 
— Megérdemelné, de nem lehet. Tudod, hogy 

éppen az 6 tanitésa parancsolta, hogy ne hagy-
juk el bajbajutott felebarátunkat. 

— Dc hiszen ő nincsen bajban. 
Ila én nem lennék mellette, rögtön abban 

volna, nicri magától még fői sem tud öltözködni, 
a szerencsétlen. 

— Ugyan ír.irt 
— Legalább is rendesen. 

— No, én csak azért is itthagynám, hogy lássa 
n szerencsétlen, mi az; amikor nem vagy mel-
lette. 

— Bárhonnan visszahozathat, mert a törvényünk 
megengedi. 

Dc nem parancsolja. 
— Csakhogy a törvény végrehajtóinak 6 paran. 

csol, mióta híveivé szegődtek. 

— Ne féli, a rró.'é a okos -nKer: nem él vissza 
a jogával . . . No, mi volt az megint köztetek? 

A próféta feleségének gömbölyű válla egyet 
rándult. 

— Semmi! Jobban mondva a réfii nóta: félté-

kenykedett az este é$ megvert. 
— Előadás után? 

— Igen. 

__ Rettentő ember! Az előadáson még arról 
préd'ikált, hogy a féltékenység bün, hogy a lelket, 
a testet nincs joga félteni senkinek, mert az az 
Uré, aki adta volt azt és emberfia sem egyikből, 
sem másikból nem parancsoL 

— Egy próféta sem magának prédikál. Például 
az én uram a biró felesége kedviért a bírónak 
prédikált, aki félti a feleségét. 

— Ugyan kitől a szerencsétlen? 
— Mindenkitől. Többek közt magától a prófé-

tától is. 
— Szóval a maga útját egyengette. És téged 

föltartóztatott a te utadban; szóval utonállód 
lett? 

— Igazán mondom, hogy most nem volt oka 
rá. Például az a jámbor biró sokkal ügyetlenebb, 
mint a felesége. Az uram mostani brutalitása 
rosszul i s esett. Egész prédikációja alatt rá se 
néztem a biróra és ő mégis azt esküdözte, hogy 
nagyon jól látta, kit nézegetek. 

_ No és kit? 

— Az őrség hadnagyát, aki a biró háta mögött 
ült. 

— Nézd, milyen igazságtalan ez a próféta! És 
ezt nem is vette észre? 

_ Nem, meit én mindig akkor néztem a had. 
nagyra, mikor ő azt mondta, hogy most a jö-
vőbe lát 

— Még jó, hogy az urad próféta és gyakran 

néz a jövőbe, nem téged vigyáz. 
— Lásd, mégis igazságtalanul büntet. A hadna* 

gyot csak tegnap láttam először és Itt van, ni! 
— a biróént kaptam ki. 

A barátnő gunyosan mosolygott: 
— Szép kis próféta, aki ennyire téved. Én nem 

szeretnék a felesége lenni. 

A barátnő hidegen nézett a legjobb barátnő* 

jére: 
_ Nem szeretnél? 
— Nem. 

— Pedig lánykorodban te is söpörgetted elótla 
az utat, mikor a ti házatok környékére tévedt 

Tévedsz?! Nagyon csó'do' drágám. A próféta 
nem szokott tévedni. Az 6 rőzsacsokral sohasem 
tévesztették el az én ablakomat, 

A próféta felesége fölszisszent: 
— És áz Ur mégis vigyázott az ő prófétájára: 

nem engedte, hogy a rózsák nyomán tövisbe lép. 
jen. 

A legjobb barátnő lelkében szikrát vetett a düh, 
Nem is lépett akkor, hanem aztán tövises ve-

rembe zuhant. 

— Mégsem akkorába, mint a tje urad, aki aa 
orráig sem lát, mert nem próféta. 

— Szeretem én az olyan prófétát, ak! a bí-
rótól nem látja meg a katonát. Szervusz édesem! 

— Nem tartóztatlak. Tudom, hogy már tü. 
relmetlenül várnak. De vigyázz mert ha egyszer 
megjön az urad szemevilága és az orráig is ellát, 
neked ez is elég lesz. Pá. édesemi 

4 


