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Szabadtéri Játékok Szeged város kuttardlis 
és gazdasági életére a legnagyobb leintő-
séggel bírtak, igen nagy érd«kób«n állottak 
Saefled városnak és közönségének, telhív-
ták nemcsak az ország; hanem a kW föld 
figyelmét fs Szeged városára- — ennek iga-
zolására kérem dr- Pdlfy József polgármes-
ter, dr- Raranyi Tibor f^spAn. Vértes Mik-
sa keresfoedflimi és Iparkamarai elnök. dr. 
Tone'fl Sándor kamarai főtitkár Körmrndy 

Mátyás ipartestületi elnök tanukémti kihall-
gatását-

A fómagánvádló jogi képviselője nem emelt 
kifogást a valódiság bizonyításának elrendelése 
ellen, mire a bíróság felhívta a fómagánvádló 
képviselőjét, hogy esetleges ellenbizonyítékait 
nyolc nap alatt adja be. 

A bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatásá-
nak terjedelméről később fog határozni. 

Menyasszonyi kelengyék 
készen és rendelésre, Agy és asjfalnemtiek, sifonok, 

s s r í » PollíH lesfliíreünsi. 

AZ AFRIKAI HÁBORÚ NYOMÁBAN 
70 fokos hőségben a massuai kikötőben 
Hat hónapra elegendő kőolajat és benzint őriznek az olaszok 

(Magyar ú j s á g í r ó helyszíni r i po r t j a az ola-

szok nagy e r ő p r ó b á j á n a k sz ínhelyéről ) 

A mas9aul kikötőben télóránként szaladnak be 
katonasággal megrakott hadibajók, az uceákcm 
végtelennek tetsző sorban vonulnak fel a frontra 
készülő harckocsik, a házak felett szédítő ma-
gasságban keringenek a zöld-fehér-piros farkú 
repülőgépek, a lapok különkiadásokban számol-
nak be a legfrissebb harctéri eseményekről, s 

-szinte óránként érkeznek ujabb éa ujabb hirek a 
hadszíntérről <.. 

70 fokos hőségben. 

És ebben a háborús atmoszféráju Massauban az 
embftr minden lgyekeaete oda irányul, hogy a 
00—70 fokos hőségben mennél elviselhetőbbé le-
gye életét, őrjítő, szinte tébolyitóart nagy a for-
róság az olaszok eme nagy tengeri várában. Ugy 
érzi magát az ember az uccán, mintha gőzfürdő-
ben lenn*. A ruha, cipő kibírhatatlan a testen, ta-
lán csak a jéggel pakolt parafakalap egyedül az, 
nml enytiteni tudja kissé a kibirhatatln forrósá-
got és ébren tartja az emberben az öntudatot. 
Eszébe sem jutna itt az embernek, hogy aznap 
talán még egy falat sem volt a szájában s még 
csaik gondolatban sem kívánja a szórakozást, 
vagy a társaságot. Amíg minálunk a létfenntar-
táshoz szükséges első kellék a mindennapi ke-
nyér, addig a trópusok izzó földjén az agy és a 
sisak belsejének pakolásához használandó jég, 
valamint a szomjúság ellen jól bevált •fcmarinda-' 
lé képezik az elengedhetetlen szükségletel. 

Az olaszoknak az abesszineknél is nagyobb el-
lenfelet Jelent aa itt uralkodó idegölő forróság. A 
Szuezi csatornán való átkelés után már 46—50 fo-
kos hőség fogadja a hadihajókat és ez az óriási 
forróság Massaua felé közeledve, egyre jobban 
növekedik. A mintegy nyolc napig tartó Vörös* 
tengeri hajóút nagyon megviseli a hadtesteket éa 
éppen ezért az olasz hadvezetőség nagyon fontos 
körülményiek tartja, hogy a Massauba hajón ér-
kező katonaság lehetőleg azonnal folytathassa Ht-
ját Abeasainlába tovább, ahol a hegyek között 
aránylag kellemes aa éj^iajlat. 

Talán a gyötrelmes atmoszférának tudható be 
nz is, hogy ItiSták Itt az emberek. Ha éhez a b Mi-

szülött, akkor kimegy szürkületkor a tengerpart-
ra halat fogni, vagv kutat értékesebb kagylók 
után, s zsákmányával addig szalad, amíg azt el 
nem adja. Az érte kapott pénzen vesz panettit, 
vagy más ennivalót és jóllakás Után nem dolgo-
zik megint addig, amig a gyomra nem kényszeríti 
munkára. Massauaban nem ritka látvány az sem, 
hogy alig pár órával a kinyitás után lezárnak 
egy üzletet. Oka egyszerűen az, hogy a kereskedő 
meg Van elégedve aznapi forgalmával s korábban 
pihenőre tér 

Magyar azó a Vörös-tenger fővárosában 

A nagy forróság miatt este kezdődik Massaua-
ban az élet. Amikor a nap korongja leszáll A 
földléke látható részének a legalacsonyabbjára, 
akkor kezd benépesedni a várfts Az utak mentén 
padkáikra rakva kínálja eladásra portékáját t 

benszülótt kereskedő. Masszauibán az uccán főz-
r.ék, a vendéglők is az utak mentén, sátrakban 
vannak. 

Sok ember van Massauaban, aki kitűnően be-
szél magyarul, igy többek között az Albergo Tau-
ludban lakifc egy fiatal európai kereskedő, P i e t-
r ö S e 1 e, aki pár évvel ezelőtt Kalocsán és Me-
zőkövesden vásárolt össze többféle árut és ek-
kor sajátította el a magyar nyelvet. Mint egészen 
szegény ember került ki Afrikába és m,a, — alig 
három év múlva —, többmillió líra készpénze 
van. A tavasszal mond bucsut Afrikának, vissza-
megy szülőhazájába, Olaszországba, mert nem 
bírja a klímát. 

Chinin, citrom és rendita 

Nagyon pusztít ezen a vidéken a malária. A 
nelhézfajsulyu levegő telve van fertőző baktériu-
mával, a az európai embernek: szüntelenül véde-
kezni kell ellene. Minden harctérre menő olasz ka-
tona felszerelésében szerepel a chinin, a malária 
egyetlen ellenszere, valamint a citrom, melyből 
naponta két darabot kell elfogyasztani minden 
katonának. Az olasz hadvezetőség ugyanis ezzel 
akarja biztosítani a katonák vltamlnellátását. 

„Rendita S%." Nagy, pirosbetüs táblák hirdetik 
utón, Útfélen, hogy a hadikölftsönök után 5 száza-
lékos kamatot fizet bankok utján az olasz állam. 
A lakosságot csábítja is a magas kamatláb itt s ép-
pen ugy, mint a világháború idején, most Erit-
reában la nagyon sokan Jegyeznek hadikölcsönt 
Itt elképzelhetetlennek tartanak egy esetleges 
kudarcot 

Drága Mg 

Gyönyörű hely Massaua Ha hasonlatot akarok 
alkalmazni, akkor mgállapithatom, hogy amilyen 
gyönyörű, olyan drága város. A római szállásom 
árát összehasonlításba hozva az itteni árakkal, 
azt kell hinnem, hogy az olasz hőmérséklet sze-
rint szabja meg az árakat. A kikötőnél lévő Al-
bergo Eritréo-ban például napi 30 lírába kerül, 
— kedvezményes áron! — egy szoba. Uceál és te* 
rei tiszták és rendezettek. Gigantikus látvány a 
kikötő. Telve van horgonyzó hajókkal, gyarmati 
katonákkal, néppel. Méreteiben is impozánsak 
nagy emelődarui, melyek éjjel-nappal munkában 
vannak. A kikötő panorámájának gyönyörű ék-
köve a hátamögötf rézsútosan fekvő hely, mely-
re Massauahól vasút visz. 

40.000 hordó petrólenm 

A szankciók életbelépését megelőző napon pezs-
dülő élet uralkodott a masaauai kikötőben. Na-
gyon sók élelmiszerrel, fegyverrel megrakott ha-
dihajó kötött kl az olaszOk gigantikus méretű 
tengeri várában s ez a körülmény meglehetősen 
ellentmond annak az általános optimizmusnak, 
a mivel az olasz nép körülveszi a megtorló intéz-
kedéseket. 

Massauaban sikérült beszélgetést folytatnom 
egy olasz katonatiszttel, aki szerint az olaszok-
nak nem szándékuk egész Abesszínia meghódítá-
sa. A terv ugyanis csak az, hogy a Tana tótól 
egészen Olaszánig (Ölasz-Szomálí határvároía) 

egy sávot hasítanak ki Abesszínia testéből és ez-
zel egyúttal elzárják a Ürit-Szomállt Eitópiától. 
Informátorom elmondotta, hogy a szankciók élet-
belépését meeglőző napokon több, mint 40.000 hor-

dó finomított petróleumot, olajat éa benzint szál-
lítottak az olaszok Massaua kikötőjébe, melyet 
most is ott őriznek. Ez az óriási mennyiségűben^ 
fin ós olaj mintegy hat hónapig elegendő lesz ai 
olaszoknak a keletafrikai háború viselésénél. 

Ahol nem nagyon törődnek a hábomval 

Massauaban kevés külföldi újságíró fordul 
meg, aki ne látogatna el ottartózkodása alatt va-
lamelyik kikötői mufatóba. 

A kiikötő lebujal közül a legbirhedtebb a „Mi-

nlera." Három meglehetősen nagy teremből 411 et 
a mulató, állandóan színültig telve csokoládébar-
na munkással, arab és benszülött kereskedővel, 
akik kőzött akad egy-két európai kinézésű fc. Ir-

tózatos szag terjeng a szobában, melynél talán 

csak a két szomáll nő taktusnél/küli dobverése ez 

elviselhetetlenebb. A fertő legmélyén sütkérező 

melegágy belső képét nézve, Igazán nem lelhetne 

megállapítani, hogy alig párszáz kilóméternyire 
öldöklő harcok folynak a talpalattnyl földért. Itt 
megelégedettek primitív, szinte állatlas nívóra 
süllyedt életmódjukban ls az emberek, Ide nem 

hallatszik el nz életretörő gépfegyvereik ropogá-

sa. Hermann József. 

FARSANG 1936 
A Kiskundorozsmai Polgári Dalárda február 

2-án, vasárnap este 8 órai kezdettel ózv. Jerney 
Zoltánné vendéglőjében táncmulatsággal egybekö-
tött dalestélyt rendez. 

Arcképes „igazolványba 
fényképeket legolcsóbban S I M O N Y l 
f é n y k é n é i n é l Korzó Mozival szemben 

K i n e m l u d t a . n a q v o n r W k a 

Podvcnnes o szaöás flfka. 
Egyenruha és uri szabóság, ' ígyó u. 3. Fokateaaa u. 
sarok. 14 Oflork'''*W9l*/erelé*elt raktira 

KúsziSnelnylIvanlld*. 
Mindazon rokonok, barátok és ismerősök, 

úgyszintén a Mühlhoffer Vilma céginek, akit 
drága kisleányunk, É v l k é nk 

elhunytával virága dományaíkkaj és meg-
jelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek, ezrutem mondunk hálás köszönetet. 

Fodor József éa családja. 

Őszinte részvéttel tudatjuk a rokonok-
kal és Ismerősökkel, hogy 

özv. Czinner Ignáczné 
f. hó 26-án hosszas szenvedés után el-

hunyt. Temetése kedden d. e 10 órakor 
a einteremből. 

MAr csak 5 NAPIG 
tonuAr lift 31-ia a d ó n k 

to % e n öedménu l . 
eddijfi kivételesen olcsó árainkból a következő 

cikkeknél: 
NŐi kabát 
Pullower 
Törülköző 
Konyharuha 
Abrosz 
Gyermek kabát 
Mellény 
Tréning ruha 
Női bluz 
Fiu öltöny 
Téli trikó ing. 
Téli trikó nadrág 
Téli nyaksál 
Női gvapju sapka 
Lábtörlő' 
Gvapiu sál-sapka 
Kazetta 
Börönd 
Retikül 
Aktatáska 
Erszény 

Női nadrág 
Kombiné 
Keztyü 
Férfi zokni 
Nadrágtartó 

Férfi ing 
Zománc edény 
Alsónadrág 
Ernyő 
Női harisnya 
Gvermek harisnya 
Férfi gallér 
Futószőnyeg 
Padló kárpit 
Papucs 
Téli cipő 
Korcsolya 
Tűzálló edény 
Szénkanna 

PÁRISI HSGY ÉRUHflZ RT. 
SZEGED. CfEKONH 


