
Eliüni Párisból 
6 szovjefképvíselel egyik 

vezetője 
(Budapesti tudósítónk telefonjelétitésej PSris-

ból jelentik: Diplomáciai körökben nagy feltűnést 
keltett, hogy a párisi orosz kereskedelmi képvise-
let pénzügyi vezetője napok óta eltűnt a fővárosból. 
Arra gondolnak, hogy ujabb B«ssendowsky-eset 
történt. A pénzügyi vezetőt ugyanis Moszkvából 
felhívták, hogy térjen vissza az orosz fővárosba, 
6 azonban jobbnak látta a parancsnak nem enge-
delmeskedni. Az igazgató három nappal ezelőtt 
eltűnt Párisból. 

Bécsben letartóztatták 
gróf Erdődy Nepomukot 
(Budapesti tudósilónk telefonj clentése.) Bécsből 

jelentik: A rendőrség letartóztatta a 29 éves gróf 
Erdödy Nepomukot, akit a törvényszék már több. 
ször kiutasított Bécsből. A grófot a mentők több 
nlkalommal alkoholmérgezéssel szállították kór-
házba. Szombaton is teljesen részegen találták, 
előállították a főkapitányságra, ahol tiltott fegy-
verviselés miatt 20 schilling pénzbüntetésre Ítél-
jék. A grófot Ismét kiutasítják Ausztria területéről.. 

HANGOS 

» »' SZÉCHÉNYI MOZI » » 
^ ^ J H ^ a i h ^ M l h M y u c c u ÍO. t r t m 

VnsArnap, héttő, kedd 
o k t ó b e r 25., 26., 2 7 - é n 

a budapsti FORUM 
nagyalkerll operettujdonsága: 

BAJos fllmoperett Bécs aranykorából-

Randezte: Bo lv l ry O t í a . Zena: Róbe r t Stolz. 

FOsserep lAk < 

Vllly Forst és Halmay Tibor. 

F Vasárnap az elad magyar 
tangos híradó Kiss Ferenc 

konterantzával. "Ml 

Fox-hiradó : - : Trükkfilm 
Vasárnap.- 3, 3. 7, 9 Hétköznapokon : 3. 7. 9 
Pénítár d. ». 1 ÍV-12-1 ff POntlir dUatta 4 «r*t«I 

Helyárak 30 f.-tfll 1 p.-lg. 

Poloska és molyirtást 
teljes szavatossággal Rzecreden a 2 

Lakás?ertőtlenitő Vállalat 
Clán-lrodáfa végzi Dugonics tér 12. Telefon 31-77 

Kiadói üzlethelyiségek, bútorozott 
szoba vízzel, villannyal, 
klll&nbelárattal. ?za'onnek, 

laká nak alkttlmas 2—3 szobából álló helyisnek. 
Istéllö, kocotSTin. 393 

TliWk Lajos körül 7t szám. 

Legjobb mínfiségü hazai szobafütö 
l a l o b é n y n l flia||ia|M|jrpap S Z E N E K E T 
(alul I rn -os ÉS lofásbrlkcnel 

T Ű Z I F Á T 
elsdrendU KOKSZOT 
POROSZ SZENET 
állandóan nagy mennyiségben raktáron tartunk és 

fuvar- vagy zsáktételekben 
azonnal szállítunk. 

flsátlitiai torlódások elkerülése érdekébea ren-
delje meg azonnal szükségletét. 244 

Szénkereskedelmi 
Részvénytársaság 

Szeged, Boldogasszony sugárut 17. 
V E R T E S 

C s a t á t n y e r t . 
mert cselekménye, élénken pergő vidám, 
franciás pikantériával, Ol'etelkel felileu 
Muzsikája Oscar Strauss gyönyörU melódiái 

AzonklvQl: 

Bimbó az Indiánok között, trokkfim 
II VlláB Szeme, Paramounl hangos híradó 

Magyar Híradó, hangos 

Mosolygó hadnagy 
Chevalier nagy vlglátéka 

óriási siker mlalt prolongállak keddig a Belvárosi Moziban 

Előadások 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

A nyomor processziója 
4000 Ínség-ebéd felé 

(A Délmagyarország munkatárásától.) Délfelé jár 
az idő ée a nagykörúton a népkonyha félé vezető 
szakaszon megindul az elesettek, a rongyosak, a 
reménytelenek és vigasztalanok processziója. öreg 
vánszorgó férfiak, sápadt, elkínzott asszonyok és 
gyerekek, sok-sok mezítlábas, hat éven aluli, ret-
tenetes nagy vödrökkel, kantákkal. Már az uton, 
házfalakhoz dőlve majszolnak egyesek, izgatott mo-
hósággal öntik magukba a főzeléket. Az arccson-
tok veszettől dolgoznak, csak a szomjas föld issza 
be magába ilyen gyorsan a vízét. Borzasztó, elemi 
erő az emberben az éhség és ez az éhség vitt 
el 3—4000 embsrt ezen a héten minden délben a 
népkonyhához. 

A bejárat előtt kisebb tömeg áll, tizesível indul-
nak befelé az elosztó helyhez. Szép csendbén 
sorakoznak, a néma tömeg megilletődve áll a 
kigőzőlgő ételszag előtt. Senki se beszél, a meg-
kövült sort egyszerre éles gyereksikoly hasítja át. 

— Jaj Istenem, elvesztettem a eédulámat — 
zokogja egy kisfiú. 

Ijedten döbben fel ft sor. Ml lesz most? Hat 
gyerek és egy beteg asszony várja haza a kis 
tópnongyost. Fáradt, dermedt szemek merednek 
az ott hivatatoskodó szolgára és az ablakra, ahon-
nan a kenyeret osztják. Sibricki bácsi, aki 32 
éve szolgálja a várost, ott terem, tolja, löki előre 
a gyereket és az ablaküveg mögül a kicsihez is 
eljut a Kenyér,.. A hullámok elülnek. A meg-
mozdult tömeg újra megkövül. 

A szük, Lis elosztóhelyen, amelyben képtele-
nek már lebonyolítani a hihetetlenül nagy forgat-
mat, lezajlott, zajló és jövendő tragédiák hordozói 
zsúfolódnak össze. A munkanélküli napszámosok, 
helynélküli cselédlányok között ijesztően sok az 
életerős fiatal. Ingük nincs, gyapjusál takarja nya-
kukat, sportsapkások. Anyjuk <tt' -mikor melegen, 
szerététtel takargatta őket, imádkozni tanította s 
ki tudja, hogy most a nyomorúságban mi minden 
motoszkál lüktető agyukban. 

Liliom-formájú hetyke legény Jön lefelé a lép-
csőn, valóságos jigerli, ahogy büszkén lejt, gyu-
fát kér, holott cigarettája nincsen félrecsapja sap. 
káját, két kezét zsebre vágja és öntudatosan mo-
solyog. Látszik, rettenetesen sy/gyenli, hogy itt 
van és bószkén akar alászállni a többi rongyosok 
közé. Mire azonbho ft sorba áll, szegény, épp oly, 
megkövült szám lesz, mint ft többi. 

Egy ilyen gőgös ifjút megkérdezek, mi a mes-
tersége. Bizalmatlanul rárnnézett aztán felelt. 

— Napszámos vet. é'\ Úi miért kérdi a races íga? 
— Azzal már fordult is vissza, iszkolt kifelé az Uc 
cárr et a szemem e! I. 

Közben körülülnek. ..kik csak magukról gon-
doskodnak. Rokontalan, talftjtalan munkaképte-
lenek, koldusok, asszonyok. Féloldalt nézegetik egy. 
mást, de idegenek maradnak. Csak az étel létezik, 
él itt, más semmi. Tizennégy—tizenhét éves fiu-
kat tárunk, romlatlan, gyerekes a kinézésük. sze-
lídek. illedelmesek ahogy szürcsölik a főzeléket. 
Elszorul az ember szive és szeretné elvinni innen 
ézt a haldokló, deli szép ifjúságot... 

Valamelyik nap krumplís-tarhcnj-a volt az ebéd. 
Az adag elég nagj. Dé a keitvér majdnem Semmi. 
10 deka jut egy szétnézte. Éz 1ebététl?nM kivés, 

a k e n y é r a d a g o t s ü r g ő s e n eme l-

n i ke l l . 

Bent a konyhában rend és tisztaság van. A 
tarhonyás.krumpli elég jóizü. Hót szörnyű nagy-
üstben rotyog az étel, üStönkint — 20 kilógram tar. 
honyával és minden üstben kétszer főznek. Ti-
zennégy üst étel fogyott el ezen a napon. 

Az apácanővér, aki a konyhában tesz-vesz mond-
ja. >Ma 230 kiló tarhonyát főztünk és 31 kilo-
gram zsirt. Bab- és borsó-, vagy káposztásnapon 
150 kiló liszt is fogy. A darát be kellett szüntetni, 
mert zúgolódtak az emberek. De már alig várjuk, 
hogy felállítsák a második népkonyhát, tul sok 
már ez a munka és a forgalom, hiszen naponta 
emelkedik a látogatók száma. Egy üsttel minden-
nap többet kell főzni, nem tudhatjuk, hányan 

jönnek és nem akarunk senkit se étel nélkül eW 
küldeni.« 

Kint ezalatt rohamosan nő a tőmég. Most málj 
legtöbb az apró gyerek. Alig bírják a kosarakat, 
edényeket cipelni, minden két lépésnél megállnak 
és igy kell kijutniok a Somogyi-telepre, ahol » 
gyerekek bemondása szerint sok beteg várja az 
ebédet, az egész napi ellátást. Egyelőre csak egy 
jobb öltözetű fiatalasszonyt láttunk. 

— Az uram hónapok óta munkanélkül van,' 
csomó gyerek sir otthon, egy angolkóros kisbabán* 
is van, mit csináljak. Ide juttatott a sors. 

És xokog... 

Kint oly szépen sütött a nap és itt bent oly. mJ 
ménytelen minden. 

A népkonyha azonban, ha valamivel változH 
tosabban fog főzni és ha dupla adag kenyeret 
ád, egyik legszebb és legeredményesebb akciója 
tesz a városnak. 

Lengyel ythna. i 

Fáidalomtól megtört szívvel tudatluk t̂ ogy 
felejthetetlen |ó férj és drága fó apánk 

m . Kir. k e r . b ü r t a n ő r m e s t e r 

éleiének 59 ik évében, folyó hó 34 én 0r8k 
nyugalomra tért. 

Gyászolják: felesége, gyermekei és rokonai. 
Béke leag/ea aratja porai felett, 

Ozv. dr. Schwellzer Mihályné szili. 
Léderer Vilma, mély fáidalommal Jelenti, 
hogy forr'n szeretett édesanyf* 

özv. Léderer ürnoldné 
Fischbeln Róza 

78. évében elhuny!. Temetése 25-án délelőtt 
fél 11 órakor a Margit ncca 18 wámu 
gyássházból lesz. 

özv. Fis rabéin Már főnné. varnál Tgnácné 
testvére), özv. űr. Céáerer B e » « n é menye. 
varaai Ignác. ar. Tímár Xalgmoná éa 
ne/e wJgorai «e íógorafli*. Dr. Cédarer Er-
Xiélíet. Céáerer Imre. £é«ferer Fn<lr,-. 
scfiweltzer Margit. Sc0wef/.-er Márta 

nnokAl. 882 

Sebészeti és plasztikai 
sebészeti szanatórium 
Budapest, (tfr. Ert!) Thököly itt 69. Tel. 96-2-63 
Prospektussal és mindennemű felvilá-

j gosltással az Igazgatóság szolgál u 

D r . S s z a b ó J C á s s z l ó : 

Szeged halála 
és feltámadása 

marom kötetes álam MállUáaa 
monográfia a* árvíz BAwnedlk 
% évforáu/ófa alkalmából ^ 

Kapható részletfizetésre Is 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 


