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Értesítem a 
n. é. közön-
séget, tirg üzletemet áthelyeztem Kárász u. 10. sz. alá, a 

Szent István Társulat könyv-
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Tóth Istvánné azonban most már méltányos-
sági szempontokra hivatkozott és ujabb bead-
ványában azt kérte, hogy 

vásárolja meg a város a modelleket, 

hiszen azokra elóbb-utóbb úgyis szükség lesz, 
amikor majd kifaragtatják a templom bejárata 
fölött lévő kőtömböket. 

A polgármester méltányosnak találta az 
özvegy kívánságát, megkezdődtek a tárgya-
lások és azok eredményeképpen létrejött a vá-
sár. A város 

ezer pengőért megvásárolta a r e . 
lief-modelleket, 

még pedig azt a hat modellt, amelyre tényleg 
szükség lesz, ha sor kerül a nyers kőtömbök 
kidolgozására. Négy gipszmodell, gondos cso-

magolásban már meg is érkezett Szegedre és 
a város mérnöki hivatalának raktárában ka-
pott helyet, a másik kettő is uton van. 

Most pedig ugy alakult a helyzet, hogy sor 
is kerül már a modellek fKihasználására. A 
mérnöki hivatal javaslata alapján a polgár-
mester elhatározta, hogy a templombejárat 
fölött lévő kőtömböket a munkanélküli kő-
szobrászokkal kidolgoztatja, rájukfaragtatja 
Tóth István modelljeit, még pedig az inség-
munkák keretében és az inségalap terhére, a 
munka tehát külön terhet, költséget nem je-
lent. Két kőszobrász és egy kőfaragó jut így 
körülbelül tíz hétig tartó munkához. Érdekes, 
hogy ugyanazok a kőszobrászok és ugyanaz a 
kőfaragó végzi el azt a templomdiszitő mun-
kát, akik annakidején is dolgoztak a templom 
szobrászmunkáin, de szakmájukba vágó, ko-
moly munkához azóta sem jutottak. 

K I S K U N D O R O Z S M A N 
Welvárt József fexlilárukereskedástbeti (Petőfi ucca 2.) 

lehel hirdetést feladni a DélmanvarorszSfl részére 

AZ AFRIKAI HÁBORÚ NYOMABAN 
Látogatás az asmarai hittéritők telepén 

ftöplap-eső az abesszin falvakra — Nehézségek a rabszolga-felszaba-
dítás alkalmazásánál 

Az asmarai missziósház s»erényen húzódik 
meg az eritreai főváros , lapos, fehérre meszelt 
házikód között. A gyalulatlan deszkából készölt 
kaput zorgetésemre egy kis ma&zatosképü ben-
szülött gyerek nyitja ki és ö vezet el a hosszú 
udvaron keresztül a házfőnök irodájába. 

A Veldez a missziós ház főnöke. Deresedő fe-
jű, szikár termetű szaléziámis. Mikor beeaél, ngy 
tetszik, mintha jóságos lelkének soha nem her-
vadó virágai ülnének ki sápadt, beesett orcájára 
és az gyujtaná ki fénytelen szemeiben azt a kü-
lönös osillogásu lángot, amely oly magasztossá 
és megnyerővé teszi egész egyéniségét. Szeretet-
teljes mosolygással kínál hellyel és kérésemre 
készségesen tárja föl az afrikai missziók megka-
pó életét 

BÉRMÁLÁS A LEPRA-TELEPEN 

Elmondotta, hogy a katonai misszióban kezdte 

el afrikai hittérítő munkásságát, majd az onitshai 
lepra-telep élő-halottai között hirdette sokáig Is-
ten magasztos igéjét. Mintegy két éve került a 
Kongó vidékéről Eritreáb«, ahol a massanai izzó 
pokoliból öregedő korára való tekintettel kérte 
Asmarába való áthelyezését. 

Áldásokban gazdag életének legszebb eseménye 
az volt, amikor az onitshai lepratelep tizennégy 
betegének Heerey püspök segédlete mellett ki-
szolgáltatta a bérmálás szentségét. Megrázó sza-
vakban mondotta el, hogy alig talált a betegek 
arcán annyi egészséges helyet, ahova a szentelt 
olajat rá tudta kenni. 

A misszionárius házfönöktől tudtam meg, hogy 
a frontmögötti kórházakban nagyon sok katona 
fekszik broncfaitisz és tifusz megbetegedésekben. 
A jóságos lelkű saaléziánus elmondotta még, 
hogy Adna elfoglalása után benn járt a meghó-
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díjazom azt, aki legel-
sőként nyomára vezet 
annak, hogy « mellékel-
ve hasonmásban közölt 
kézirat-töredék eredeti-
je kinek a kezeirása, ha 
egyszersmind a kétség-
telenül u g y a n a z o n 
egyéntől származó leg-
alább 20—30 sornyi ere-
deti kézirattal is bizo-
nyítani tudja ezwn kéz-
irat származására vo-
natkozó állítását. 
Nyomra vezetőnek leg-
teljesebb diserétió biz-
tosítva. 

Eredmény esetén jeligé« 
aláírási levelet Is ho-
norálok. 
S c u l f é i y R e z s ő 
hites Í rásszakér tő 
Szeged, Széchenyi tér 8. 
I 8. (.Ternev ház. 
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ditott területen és azt tapasztalta, hogy az ottani 
lakosság örül az olasz betörésnek, mert ugy ér-
zik, hogy tőlük emberségesebb elbánásban része-
sülnek majd, mint amilyenben eddig volt részük. 
A katonák között a legjobb hangulat uralkodik, 
napjában kétszer kapnak enni, bor és dohány is 
van elegendő. 

AHOL NINCS KÜLÖN TISZTIKONYHA 

— Miből áll a katona-menázsá? 
— Leves és főzelék. Hust nem nagyon kívánják, 

•nivel nem tudják az éghajlat miatt megemészteni. 
A tisztek részére nincs külön konyha, nekik 
ugyanazzal az étellel kell megelégedni, mint ami-
lyent a legénység kap. 

Beszélgetésem végén megtudtam még a házfő-
nöktől, hogy a legnagyobb ütközet eddig Hauzien 
közelében volt. Rinaldi olasz kapitány csapatát 
menetelés közben éjszaka megtámadták az abesz-
szinek. Hatalmas gerilla harc következett A harc-
ban Rinaldi kapitány és 21 ascari életét vesztette, 
s mintegy 17 olasz megsebesült. Az abesszineknek 
30 katonája maradt az összeütközés színhelyén. 

Az Asmarába érkezett jelentések szerint az 
abesszinek röpcédulákat szórtak le repülőgépek-
ről a falvak lakói közé, melyben kitartásra buz-
dították őket. Az abesszin anyákhoz a röplapok 
utján azt a felhívást intézték, hogy öljék meg a 
gyermekeiket, ha az olaszok el akarják vinni a 
lakosságot 

DÖNTÉS 

Asmarában általános a vélemény, hogy a döntő 
ütközetek Makallé környékén várhatók. Az ola-
szok máris készülődnek az összecsapásra, leg-
alább is annak tulajdonitható, hogy 20.000 főnyi 
olasz hadsereg menetel Makallé felé és az északi 
front tüzérségét is oda irányították. 

De Bono tábornok a meghódított területeken 
felszabadította a rabszolgákat. A Questura egyik 
magasrangu tisztviselőjével beszélgettem, aki el-
mondotta, hogy a rabszolgafelszabadltás a gya-> 
korlatban sok problémával találkozik. Amikor a 
rendelet megjelent, a Questura emberei felkeres-
ték azokat a házakat, amelyekben rabszolgák van-
nak s felszólították a ház urát, hogy a megjelent 
rendelet értelmében engedjék azonnal szabadon 
a rabszolgákat. Mikor a szolgákkal közölte a 
ház ura, hogy el kell menniök, hangos sírásra fa-
kadva kérték, hogy ne kergesse el őket, mert, ha 
magukra maradnak, akkor elpusztulnak éhen. 

Tigrében mintegy tizenötezer rabszolga van 
még fogságban, az egész Abesszinában pedig 
többszázezer. 

Hermann József. 

Ms olvasó rovata 

Tekintetes Szerkesztőségi 
Megkérem a tek. Szerkesztőséget, legyen szí-

ves a következő soraimat közölni. Az u¡sze-
gedi szerb internátus épületéből avüjtőmeden-
ce vezet a Népkertbe. A városfelöli első me-
dence fedelét már 5 hónapja, hogy feltörte a 
Lenne összegyiilemlett gáz és a láva kitört. 5 
hónap óta kénytelen az arra járó közönség, 
nem tudom, hogy miféle bacilusokkal megfer-
tőzött, hosszú áradást látni és az igen kelle-
mes szagot eltűrni. Ezen népkerti tünemény 
már sokszor előfordult és még elő is fog for-
dulni, ha az illetékes hatóság nem intézkedik, 
hogy ezen gödröket örökre meg nem szünteti, 
Ezt a müveletet az összes ujszegedi lakosság 
kívánja, erre szoktak ugy a képezdisták, mint 
az elemi iskolás gyermekek járni. 

Tisztelettel: (Aláirás.) 
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ser u-s vágáskor nélkülöz he tel len! Jó h ' ir.'ás jó 
sza'ániit nvárra csakis ezzel készit! — kaoható: 
KLIVINYÍ Maros ucca, B R U N M i O i ER Szent-
háromság ucca 8.. SZOKOLAY Maros ucca 27 

cótreknél. 


