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ü szegedi
szabadéévi
játékok
története
A szegedi szabadtéri
játékok
a fejlődés
utján
remélhetőleg
évről-évre
izmosodni
jognak
most
már s igy megalapításuk
és megalapozásuk
hatalmas munkájával
nemcsak
a szegedi,
hamm az
egész magyar kultúrtörténet
egyik legdicsőbb s remélhető'eg
leghosszabb
fejezetének
az erős alapjait rakták le. Ennek a hatalmas a'apvető
munki.
nak
a hiteles
története
nincs
még megírva.
S:inte
helyrehozhatatlan
mulasztást
pótolnak
tehát, amikor
dr. Balogh
István, Pásztor
József és Rácz
Antal elhatározták,
hogy a kezeik
között
levő összes hite'es adatok,
okmányok és
számadások
felhasználásával,
amelyekhez
senki
más hozzá nem juthatott,
megírják
a szegedi szabadtéri
játékok
történetét.
Legelső fejezetét a
könyv természetesen
gróf K l eb elsb er g
Kunó.
nak szenteli, akinél szebbet Szegedről
senki nem\
álmodott
s aki a Dóm-tér első szabadtéri
játékit
rendezte. Egyik szegedi segítőtársa volt az elhunyt
nagy kultuszminiszternek
ebben a munkában
Balogh plébános s igy a könyvnek
a Magyar
Passióra vonatkozó fejezetét ő irja. Ugy ez a fejezet,
mint a későbbiek, tömérdek
dokumentumot,
érd:,
késségét, kedvességet és kedélyességét
örökítenek
meg és hiteles okmányok,
tények és élő személyek
szereplésén
keresztül
betekintést
engednek
nemcsak a szabadtűri
játékok
megalapitásinaK
és
rendezésének,
hanem bizonyos fokig a közéletnek a
kulisszái mögé is. Azt, ami az adatokból
ma még
nem hozható
nyilvánosságra,
a szerzők
mellőzrá
fogják.
Könyvük,
amely
valószinü'eg
több nyelven je'enik meg és bizonyíték lesz a szegedi
nyom.
datechnika
fejlettsége
mellett is, a szegedi és a
magyar
kultura dicsőségét fogja
zengeni.
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DÉLMAGYARORSZÁG
— Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert,
dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást
reggel éhgyomorra egy pohár természetes
„Ferenc József' keserűvíz csakhamar megélénkíti, az cmésztőesatornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s
a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Kérdezze meg orvosát.
A kisteleki munkásexport. A németországi munkásszerződtetések hullámai Kistelekre is elértek. Tegnap mintegy 30 munkás dr.
K r á m e r Tamás vezetésével felkereste hivatalában T ó t h Pál községi főjegyzőt és előadták, hogy szeretnének Németországba kimenni
dolgozni. Az a hir járja, hogy az elöljáróság
olyan jelentést adott be. hogy a községből nem
akarnak a munkások Németországba menni.
Tóth Pál főjegyző kijelentette, hogy az információ téves, mert ennek éppen az ellenkezőjét
jelentelte be a járási főszolgabírónak. A kivihető munkások számát nem az elöljáróság
hanem a minisztérium állapította meg, eszerint Kistelekről csak 11 férfi és 11 nő mehet,
igy tehát nincsen módjában ezen változtatni. Az
orvosi vizsgálat után a következőket találták
alkalmasnak a munkára: Géczi Balázs, Kucsora András. Vigh János. Szálkái János, Pagács
Ferenc, Kriván Antal. Jaksa Laios, Dohai Dezső, Lucza Illés. Pintér János. Kovács István,
Nagy Julianna, Vigh Mária. Bartucz Erzsébet
Papp Ilona. Nagv Ilona, Szloboda Kató, Bányai
Erzsébet. Harkai Mária, Kopasz Rozál. Kriván
Etel és Falusi Etel.
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Felhívjuk a közönség figyelmét.
hogy egyes helyeken
..WIPLA'' elnevezéssel különféle fémekből készítenek műfogat, amelyeknek minősége azonban nem felel meg az eredeti WIPLA minőségének s ezzel a közönséget megtévesztik. Az
eredeti WIPLA-fém eddigi jóhirének megóvása céljából szükségesnek látjuk közölni, hogy a
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valódi WIPLA moioaakhoz a
lo'orvos a WIPLA képviselet
által kiállított garancialevelet
adja es az eredell WlPLA-^ unkádban a lenti Védtegu látható,

tehát bármilyen WIPLA-munka csak az általunk kiállított garancialevéllel és a fenti védjeggyel valódi. A szegedi ABC. UNIÓ és Nem— A SZEGEDI PIAC ARAI. Az állatvásárra
zárht miatt felhajtás nem volt. Arak a követke- zeti Takarékosság liitelirodák tagjainak hat
zőkép alakultak: Hus. Marhahús I. r. 1.70—1.80, havi hitelt nyujtunk.
WIPLA FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
kilója II. r. 150—1.70, I I r. 1.40—1.60, borjúcomb
Szeged, Kállay Albert-ucca 1. sz.
2.40-280, eleje 1.60-2.6Ö, pörköltnek 1.60-1.80,
sertéskaraj 1.80—2.00, comb
1.60—1.80, oldalas
1.40—1.5o, zsirszalonna 1.50-1.00, háj 1.60-1.80,
zsir 1.60—1.80. Baromfi. Csirke párja 1.40—4.00,
kilója 1.10-1.20, tyúk párja 3-5.50, kilója 1.00—
1.10, sovány kacsa párja 3.80—6.50, hizott kilója
Nincs, amiért gőgös, büszke legyek,
1.20—1.50, sovány lud párja 8—13, hizott kilója
nincs amiért felhordjam az orrom;
1.15—1.35, pulyka párja 5—12, kilója 85—1, gyönörülök, hogy nem dőlnek rám hegyek,
gyös párja 2*00-3.20, kilója 1.20-1.30, tojás kiköszönöm, hogy eletem még hordom.
lója 1.10—1.60, Gyümölcs: Alma nemes fajta kilója
1.00—1.80, közönséges 50—80, naspolya 40—
65, uj dió 60—9o, citrom darabja 4—10 fillér, naörülök, ha megmarnak a hangyák,
rancs 60—96 fillér. Zöldség: burgonya nyári rózsa
hogy csak hangyák, nem krokodilok;
rancs 60—96 fillér. Zöldség: Burgonya0.ablásir326
köszönöm, hogy hallom Ilka hangját
6—8, őszi rózsa 5—7, Ella 4—6, Gülbaba 5—8, oltott
s tudok olyant, ami másnak titok.
5—8, takarmánynak való 3—4, vöröshagyma kilója
12—20, fokhagyma 15—25, petrezselyem kilója
Hogy e tájon nem él meg a kígyó,
30—40, sárgarépa kilója 8—20, zeller darabhogy talpamba nem fúródott vasszeg,
ja 4—14, fejes káposzta 20—26, kelkáposzta 8—16,
téli karaláb 10—16, torma 30—60, spenót 20—35,
— 6, a világ bizonyára Így jó! —
füzéres paprika 1—2.60. Gabona. Buza 20 -20.60,
köszönöm, ha megállhatok veszteg.
rozs 18.30—18.50, árpa 1120—14.50, szemes tengeri
12.00-12.40. Takarmány. Réti széna 3.50—4.50, luörülök, ha ülhetek egyhelyben,
cerna 5—6.50, alomszalma 2.00. tengeriszár kévéje
köszönöm,
hogy majdan meghalhatok,
5—7, takarmányrépa 85—100 fillér,
t/>
örülök, hogy nem fiirdhetek tejben
s kegyelemért nyelvem ritkán nyafog.
Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária u. 46.

Örülök - köszönöm!

Maqas
UöícsonöUei
leaoyorsahban
és legelőnyös e b b e n folyósít,
ékszer és
ingóságokra
a

Szegedi KézmiivesbanU
Zálogháza

Köszönöm, ha hajlíthatom karom,
örülök, ha kinyújthatom lábam,
köszönöm, hogy ágyam sivár alom,
s hogy nevemet bevéstem egy fába.
örülök, hogy őrölnek a gOnrlok,
köszönöm, hogy fészkem nem volt itten,
örülök, hogy élek mint vakondok,
méltóságos, kegyelmes Úristen!
PERKATAI LÁSZLÓ.
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SzegedI
DVDASnAE,
Tisza
Ara
4 pengő.

Cafos
Kérte

lerakat:
körűi

19. su.
fodrászától.

— Két betörés. Az elmúlt éjszaka kel betörés történt Szenteden. S ü l i Ferenc szobafestő
Báró Jósika-ucca 21. szám alatt levő műhelyébe ismeretlen tettes a mühelyáblak betörése után behatolt és onnan elvitt egy portableirógépet- — Betörők jártak a fogászati klinikán is. Behatoltak a felvételi rendelő helyiségébe, feltörték az Íróasztal fiókját, dc mindössze 1.80 pengőt találtak és ezzel meg is elégedtek, máshoz nem nyúltak. A betörések tetteseit keresi a rendőrség.
— ' Asztalosipari továbbképző tanfolyam február elején kezdődik és négy hónapig tart az esti
órákban. Jelentkezni lehet a faipari szakiskola
igazgatóságánál (Szent György-tér 71).
— A Nemzetközi Gépkereskedelmi rt. nagy-érdeklődés mellett mutatta be a General Motors uj
OPEL típusait, az 1500 köbcentis OLYMPIAT s
a két és négy ajtós 110 köbcentis KADETT kocsikat. Az 1938. évi typusu OLYMPIA méretei általában nagyobbak s ezért a kocsi tágasabb és
kényelmesebb, teljesítménye 43 tényleges lóerő s
ezért a hirtelen felgyorsulás és a nagy végsebesség elérését teszi lehetővé. Az ország különböző
részeiben létesített Opel-servicek szolgálják a vidéki vásárló közönségnek kényelmét.
— A Külkereskedelmi Hivatal filmbemutatója. A Külkereskedelmi Hivatal február 2-án
délelőtt 11 órakor a Belvárosi Moziban filmbemutatót rendez a Külkereskedelmi Hivatal
kullurfilm iából, valamint a Nemzetközi Vadászkiállitáson sikert aratott „Vadászat Magyarországon" cimü filmet.
A városi autóbuszüzem árpádközponti vonalán
1938. február 1-től az alábbi menetrendváltozás
lép életbe:
Szegedről — Arpádközpontra a délután 1 óta
45 perces autóbusz 2 órakor indul. Arpádközpontról visszaindulás délután 3 óra 30 perekor.
Igazgatóság.

Már csak 6 napig
tart a rendkívül
olcsó vásár

BLAU K3NÁTZ
FÉRFI és NŐI RUHAARUHÁZABAN
Kelemcn-ucca 5.
El ne mulassza ezt a ritka alkalmai!

Csak 14 napig!
ELADASRA
KERÜL:
500 drb női téli kabát
P 20—70-ig
160 drb női tavaszi kabát
P 7 —40-ig
45 drb női háromnegyedes bunda P 40—130-ig
300 drb férfi öltönv
P 16 — 38-ig
210 drb férfi téli, átmeneti kabát P 12 — 50-ig
80 drb szőrmés bckccs
P 36— 80-ig
100 drb bőrkabát
P 30 — 55-ig
300 drb divat és sport nadrág
P 5 — 12-ig
Hihelelldn olcsó árak
TEKINTSE'HEG KIRAKATAINKAT'
MOST VÁSÁROLJON!
A vásár tartania alatt usak készpénzért árusítunk"

