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A Belvárosi Mozi 
húsvéti 

meglepetése: RUDOLF VIILENTINO" SEJK F H 
Levél a sorrentói hegyek közül 

a torony alá. 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szo-

morúan érdekes és valóban figyelemre ér-
demes levelet hozott a posta Itáliából egy fiatal 
szegedi festőművésztől, aki szegényen, min-
den nélkül indult el szegedi kiállításának sze-
gényes jövedelméből a kéklő olasz ég alá, 
hogy dolgozzon és tanuljon. Békefi György 
ez a fiatal művész, aki most végső kilátástalan 
helyzetében segítséget kér városától. A meg-
rázó tartalmú levelet Szeged város kultur-
tanácsnokához, Gaál Endréhez intézte, szól 
pedig a következőképen: 

Nágyrabecsütl kedves Tanácsnok ur! 

A végső, mentségnélküli kétségbeesés kény-
szeritett arra az elhatározásra, hogy Önhöz 
irjak. kedves Tanácsnok ur! Majd két éve va-
gyok Itáliában a leghányatotlabb körülmé-
nyek között. Hét hónapig Nápolyban hányód-
tunk Berezeli barátommal együtt. Négy hó-
napon áf a legnagyobb nyomor közepette 
még a malária gyilkos veszedelmével is meg 
kellett küzdenem. Most, egv éve. itt vagyok 
Positonoban a sorrentoi hegyek közé vonul-
tán s dolgozom a közel jövőben tervezett 
kiállításom számára. De Uramisten, hogyan 
is vagyok én itt? Hozzátartozóim csekély se-
gélyétől már régesrég elestem. Itt állok pénz 
és remény nélkül. Csak adósságom nő. Sze-
rény lakásom s még szerényebb életmódom 
teljesen födözetlen már régóta s igv mindig a 
nagyon kicsi szaporítja a keveset. Itt nem ta-
lálok semmi lehetőséget sem a megoldáshoz. 
Végig kálváriáztam már az összes itt tartóz- | 
kodó idegeneket, de — sajnos — ők sem kii- j 
lönbek. mint magam. Pénztelen Senkik mind. 
(.Egyetlen csodálatos része a világnak, hová 
gazdag emberek nem jönnek. Csupa kó-
rász müvésznépség.) Csak jó ősrégi tanácsaik 
vannak, llísz ez érthető is. Üres zseb mellett 
a legragyogóbb tára a tanácsoknak!... Tragi-
komikus? 

S hogy igazán mennyire a végső erősség ez 
a mostani folyamodványom, engedtessék meg 
ide irni azt a választ, melyet a Rómában 
székelő m. kir. követségtől kaptam. íme, még 
száma is van: 

825/1927. 
Hivatkozással ma érkezeti levelére 

van szerencsém a megküldölt rajzo-
kat visszaszármaztatni és közölni, 
hogy sajnálatomra nincs módomban 
kívánságát teljesíteni. 

1927 március 11-én. 
A követ helyett: 

íledry 
/. o. követségi tanácsos. 

Tehát nincs más utam, mint mégis csak 

megtért, elveszett fiúként Haza fordulni. S 
nemcsak lordulnom, de legnagyobb elhagya-
tottságomban hinnem is kell. 

S ha végre alázatos kéréssel fordulok ön-
höz, melyben kifejezetten nem kérek: Az 
önök nemes belátására bízom, miként lehetne 
megoldást találni sivár helyzetemre. Nagyon 
szerelnék csak annyival rendelkezni, amennyi-
vel még ilt április végéig befejezhessem mun-
káinál s aztán módját ejteni annak a »messzi 
lehetőségnek«, hogy Szegeden kiállíthassak. S 
ez bizony messzi lehetőség« akkor, amidőn 
semmi reményem sínes, hogy innen elmoz-
dulhatok. 

Most csak abban bízom, hogy önök, ked-
ves Tanácsnok ur, meghallgatnak engem, ki 
épp oly hozzátartozója vagyok szülővárosunk-
nak. mint önök. 

Soha életemben semmiféle segélyt, vagy sti-
pendiumfélét nem élveztem. De most az 
egyszer a legigazabban és legkényszeritetteb-

ben rá vagyok utalva, hogy igy végkép elha-
gyatottan a távolból szülővárosomhoz fordul-
jak, mely bár mostoha, de még sem fogja 
kölykét oly elárvultan a legszomorúbb két-
ségek közt felejteni! Ezegyszer próbáljon meg 
Szeged városa egy kis áldozatot hozni s majd 
elválik a közeli sivár jövőnkben, hogy érde-
mes voltam-e erre vagy sem?! Talán lesz 
mód arra, hogy őszintén, teljes erőmből meg-
szolgáljam ezt a velemtörődést. 

Drága jó Tanácsnok ur, az Ön és az összes 
városi urak drága jóindulatában bízva en-
gedje meg, hogy soraimat zárhassam. 

Legliszteleltcljesebb üdvözletlel, szerető 
hive 

Békeffi György. 

A küzködő, vergődő, de tanulni és dolgozni 
akaró fiatal művész levele után a nyilvánosság 
kíváncsian várja, hogy mi lesz a felelet a 
torony alatt. 

/1 fehérvári püspök utolsó útja. 
Székesfehérvár, április 6. A székesegyház-

ban szerda délelőtt egymásután járultak Pro-
hászka püspök koporsójához Szmrecsányi 
egri érsek, Glatlfelder csanádí, Virág/l Ferenc 
pécsi, Mikes János szombathelyi püspökök, 
hogy megadják az abszoluciót. Azután tel-
jes csöndben elindult a menet. Elől koszorús 
kocsi, a koporsós kocsi után a hozzátartozók, 
Albrecht főherceg, a püspökök, politikusok. 

Az ablakokban gyertyaláng, a menetben tíz-

ezer főnyi tömeg. Az uccák lámpái gyász-
fátyolban. A temetőben diszőrség. A Sándor-
kápolnába temették Prohászka püspököt. 

Virágh Ferenc mondja az utolsó imát, gyász-
dalokat énekelnek, azután a koporsót leenge-
dik a kápolna kriptájába. Albrecht főherceg 
koszorút helyez el a diófakoporsóra. Mun-
kások jönnek, befalazzák a holttestet. 

Prohászka püspök bevonult uj székházába. 

Csütörtök. Róm. kath. B. Herin. J. 
/ • Protestáns. Hermán. Nap kél 5 óra 

29 p e r c i g , nyugszik 18 óra 36 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

leti nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. S—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
mesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Satgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

A Délmagyarorsaág bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr . Auslandskorrespondens). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria réasére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Tcleíon: Serie 62—5—85. 

— Vázsonyi támadói a tábla előtt. Budapestről 
jelenlik: Mint még emlékezetes, az elmúlt év feb-
ruárjában V a n n a y László és G y u l a y M o l n á r 
Ferenc a Teréz-köruton megtámadták Vázsonyi 

Vilmost. A tábla ma kimondta, hogy Vázsonyit 
parlamenti szereplése miatt támadták meg, minél 
fogva hatóság elleni erőszak büntette forog fenn. 
E határozat értelmében az ügy iratai a büntető-
törvényszék elnökéhez kerülnek. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánk nyugati részén borult, esős lett az idő, 
a lecsapódások mennyisége 10 mm.-ig terjed. A 
nyugati részeken éjjeli fagyok voltak. Jóslat: Vál-
tozékony, többnyire csapadékos idő, hőemelke-
déssel és később megélénkülő nyugati szelekkel. 

— Statáriális bíróság elé kerül Szánthó Zoltán 
népbiztos. Budapestről jelenlik: Szánthó Zoltán 
bünperében a végleges döntés már megtörtént 
Most már egészen bizonyos, hogy statáriális bíró-
ság fogja tárgyalni az ügyet. Előreláthatólag ked-
den, vagy szerdán kezdődik a tárgyalás. 

x Ma este 9-kor a Moziban Telmányi— 
Dohnányi szonátaest. Jegyek Harmónia (Bel-
városi Mozi) pénztáránál. 

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128 

Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs 
RADION egymaga mos! 
Vigadva él B ö l c s K a t ó , meri RADION kapható. 
Nem fárad a rumplizással, dörzsöléssel, sulykolással! 
Egymaga mos RADION l 

M o s s u n k i g y : 
A RADIONT h i d e g vizben oldjuk fel, 
Ebbe már ázott ruhát tennünk kell, 
Főzzük ki 20 percen ál, s öblögessük a ruhát. 

A dörzsölés és sulykolás, nehéz munka, nagy kinlódás, 
Ruhát rontja árt a kéznek, ellensége fehérnépnek! De aki 
RADION-nal igy mos, ruhának kéznek megváltást hoz! 

R A D I O N nem larlalmaz maró vagy más ártalmas 
anyagot. — Teljesen klórmentes és a forralásakor keiet 938 

kezelt oxigén fehérit 

Kiméit öl ruhát! 
mfnlír â gyTiiói, Hutter József Szappangyár-Olajipar r. t. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 6. — Telefon József 461-92. 

Bölcs Kató 


