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Éhségsztrájkot kezdtek 
a kommunista-ügy letartóztatottjai 
további külföldi tiltakozások a statáriális eltérás ellen — Csütörtökön dön! az 

ügyészség 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
A kommunista szervezkedés miatt letartózta-
tott és a Markó-uccai fogházba átszállitott 
Sallai Imre és társai éhségsztrájkba kezdtek, 
nem hajlandók táplálékot venni magukhoz. 
Az ügyészségnek tudomása van arról, hogy a 
Markó-uccában és a többi fogházakban letar-
tóztatásban lévő kommunisták csütörtökön 
sztmpatia éhségsztrájkba kezdenek. A ható-
ságok megtették az intézkedést az éhségsztrájk 
leküzdésére és megfelelően gondoskodnak ar-
ról, hogy a letartóztatott kommunisták táp-
lálva legyenek-

•A halálbüntetés ellen küzdő liga vezetősége 
tőbbezer aláírással ellátott kérvényt nyújtott 
át az Igazságügyminisztériumban, amelyben 

azt kéri, hogy az elfogott kommunistákat ne 
állítsák statáriális biróság elé. 

Szerdán éjszaka Budapestre érkezeit Langue 
párisi ügyvéd, aki az Emberi Jogok Ligájának 
képviseletében kiván s hatóságoknál inter-
veniálni. 

Az angol független munkáspárt táviratilag 
tiltakozott a magyar kormánynál a kommu-
nistáknak statáriális biróság elé állítása ellen 

A hatóságok az intervencióktól és tiltakozá-
soktól függetlenül döntenek az ügyten. Min-
den valószínűség szerint az ügyészség eaü* 
törtökön délben dönt arról, hogy a kommw 
ntslák sla'áriális biróság elé kerülnek-e, avagy 
sem. 

Ax idö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 
Smgedea a hőmérő legmagasabb állása 30.4 fok 

Celsius, a legalacsonyabb 17.1 fok Celsius. A ba-
rométer adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 759.1 mm. ette 757.9 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 85 százalé'c, délben 43 százalék. 
A szél iránya délnyugati, erőssége 1—2, 

Idő jóslat a Délvidékre: Változóan felhős meleg 
idő. 

— A Szegedi srjnészkonwrctum szombaton Hódme 
sővásárhelyen kezdi meg előadásait. A szegedi szi. 
nészkonzoreium pénteken fejezi be makói sze-
zonját, A színtársulat a »Becsületes megtaláló« 
dmü vígjátékkal búcsúzik a makói közönségtől. Eb-
Jen a darabban fellép vendégként Páger Antal, 
aki jelenleg Makón tartózkodik. Szombaton Hód--
mezővásárhelyen kezdi meg előadássorozatát a 
konzorcium. A »Mosoly országa« lesz a bemutat-
kozó előadás Hon t Erzsébettel és dr. P á r t o i 
Istvánnal. Itt emiitjük meg, hogy az Országos 
Szinészegyesület a vásárhelyi hatóság kívánságá-
ra tisztázta a konzorcium jogi helyzetét. Megálla-
pította, hogy a konzorcium jogutódja Gőrőg Sán-
dornak és így Vásárhely várossal a konzorcium 
kötheti meg a szerződést. Ezt a szerződést ked-
den alá is irták a konzorcium vezetői és dr. Soós 
István polgármester. 

— Árvaház! pályázat A József fluárvaházban és 
jlZ Erzsébet leányárvaházban egy, illetve az utób-
binál két hely kerül betöltésre a jövő tanévben. 
A kijelölési jog illetőségre való tekintet nélkül Jó-
zsef főherceget iUeti meg A folyamodványokat jú-
lius 30Jg a honvédelmi minisztériumhoz kell 
benyújtani Pályázha'nak a honvédség kötelékébe 
tartozó apának törvényes, vagyontalan leszárma-
zottja 6 éven tul, fiuknál 10 évet, leányoknál 12 
évet be nem töltött életkorunk. 

— Munkaközien és* Munkát kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítés utján: 2 késes, köszörűs, 1 kopár-
fonó, 1 fazekas, 1 cipész, 1 csizmadia. 2 hölgy-
fodrásznő, 1 fiatal borbély, 1 faesztergályos. 

özv. Erdélyi Sándorné, sz. Vass Maucika mint feleség és az alulírottak fájdalommal meg-
tört sziwel, de a jó Isten akaratában való megnyugvással tuda'juk. hogy forrón szeretett jő 
férj, drága egyetlen fiu, egyetlen testvér, jó sógor, kedves vő é - rokon 

építészmérnök, Erdélyi András és Fia cég bellagta 
folyó hó 26-án délután 9 órakor életének 30-ik, boldog és szent házasságuknak 6 ik évében, 
rövid, de súlyos szenvedés után a Mindenható Istennek visszaadta drága jó lelkét és nemes jó 
szivét. 

Szeretett halottunk földi maradványait f. hó 28-án csülörtökön délután 5 órakor a belvárosi 
temető kupola csarnokában fogjuk a róm. kath.. anyaszentegyház szertartása szerint besz n 
teltetni és onnn a családi kriptába helyezzük örök nyugalomra. 

Drága halottunk lelki üdvéért az engesztelő szentmise áldozatot folyó hó 28-án. csütörtö-
kön reggel 7 órakor a felsővárosi Minoriták templomában fogjuk a Mindenlia'ó Istennek be-
mutaltatni. 

Szeged. 1932 julius 27 én. 
Oly édes legyen nyugalmad, mint amilyen I >dves voltál nekDnk I 

Erdélyi AndrA* ö«v. VOM And'Atn« Erdélyi Juci 
«•Mja«2(U. MegrdUt Amá l ia u. SarkAnyl Anna MrJ. MafunAk OyulSn« 

uüloi. any.V»». tentvér. 
Gyászolják v\(-g kiterjedt rokonai jóbarátai kartársai. Külön villamoskocsi a Dugonics-térről d. u. V» 5-kor. 

Számos női bajnál a természetes 
„ F e r e n c J ó z s e l " keserűvíz használata végte-
len nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosf 
klinikák blzonyilvánvai lanuslllák. hogy a rend-
kívül enyhe hatású rCTCDC IÓZSCI vizet külö-
nösen a szülészeti osz'álvon a loqlobb sikerrel 
elkalmazzák. A F C T e i l C IdZSCl keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható. B t 

— Agyonlő!' egy szénatoivejr a mezőőr. Csobán-
káról jelentik: Mayer Ágoston csobánkai mező-
őr, hogy a szénalopásokat megakadályozza, éjjel 

! lesbeállt az egyik szénaboglyánál. Éppen ezt a 
' boglyát akarta Teuch Lőrinc buszonhároméves 

pilisvörösvári lakos öccsével kocsira rakni. Ami-
kor a mezőőr elől el akartak menekülni, a me-
zőőr revolveréből riasztóiőyést adott le. A lövés 
halá'osan találta Teuch Lőrincet, aki csakhamar 
meg is halt. A yiezöőr önként jelentkezett a csend-
őrségnél. 

x Gyorsírást f« gépírás! tanfolyamok l-én kez-
dődnek szakisl.o'ában (Honvéd-ter 4.) 378 

— Halálozás. Súlyos csapás érte Erdélyi And-
rás ismert építési vállalkozót: fia, Sándor, aki 
mint mérnök a vállalat beltagja volt és akit jól 
ismertek a szegedi társaságokban, szerdán tragikus 
körülmények között elhunyt A fiatal, 30 éves 
mérnők vakbéloperáción esett át, majd az operáció 
után komplikációk léptek fel; Erdélyi SándornáJ 
hashártyagyulladást állapítottak meg A fiatal mér-
nők szervezete nem tudta leküzdeni az ojabb beteg-
séget, rövid szenvedés után meghalt Csütörtökön 
délután 5 órakor temetik a belvárosi temető ku-
polacsarnokából Az Erdélyi-család iránt általános 
részvét nyilvánult meg. — Kisbábi Strasser Sán-
dor, a Szegedi Kenderfonógyár elnöke és egyik 
alapitója szerdán váratlanul elhunyt Strasser Sán-
dor egyik nagy értéke volt a magyar közgazdasági 
életnek, a Szegedi Kenderfonógyár élén évtizedekig 
tevékenykedett és nagy része volt abban, hogy 
a kenderfonógyár európai hirü vállalattá fejlődött 
Halála súlyos csapást jelent a magyar gazdasági: 
életben. Értékes, fáradhatatlan és eredményes mun-
kásságát Szegeden is jói ismerték Halála iránt mély 
részvét nyilvánult meg. 

— Mectőautó és villamos karambolja. Buda-
pestről jelentik: Szerdán délelőtt tizenegy óra után 
mentőautó robogott sz Alkotmány-uccában és ab-
ban a pillanatban ért a Szemere-ucca keresztező-
déséhez, amikor az Alkotmány-uccát elérte egy 
negyvennyolcas jelzésű villamos. A mrn őautó sof-
főrje hirtelen ¿ékezett és balra fordtotta a Sze-
mere.uccába a kocsit, a szerencsétlenséget azon-
ban nem lehetett mege'őznl, mert a Szemere-ucca 
sarkán robggó villamos és a mentőautó összeütkö-
zött. A villamos néhány ablaka darabokra tört és 
oldalfalait is megsértette az erős ütközés. Az uta-
soknak az ijedtségen kívül más bajuk nem tör-
tént. A mentőautónak a sáriin ója rongálódott 
meg, sebesülés itt sem történt. 

— Szakmaközi gyűlés a j|/U' ki-ot honb n. A 
szociáldemokrata szakszervezeti biz ittság közli, 
hogy 28-án, csütörtökön este 7 órakor a Munkás-
otthonban (Hétvezér-u. 9.) szakmaközi gyűlést 
tart. Napirend: A magyar munkásbiztositas. Elő-
adó L á j e r Dezső. 

Gy. L-né Kérdése ügyében szíveskedjék felkeres-
ni bennünket a szerkesztőségben délután 6 és 8 
óra között. 

Étvágygerjesztő 
kitűnő minőségű 

kevert csípős turó 10 deka ára 10 fillér, a 

Központi Tejcsarnok rl. 
fióktejcsarnokaiban. 

Zürichi deviz* *nat : Páris 20.125, London 
1&.19, Newyork 513.87.5, Brüsszel 71.20, Milánó 
26.19, Madrid 41.15, Amszterdam 206.80, Berlin 
122.05, Szófia 3.72, Prága 1520. Varsó 57.60, Bu-
karest 3.06. 

A Magyar Nemzeti Bank Mvrtalc* irfotyam-
jetentése: Angol font 20.40—20.80, belga frank 70.25 
—79.,«/ cseh korona 16.96-17.06, dán korona 10810 
—109.40, dinár 9.96-10.08, dollár 570-50—573.50, 
francia frank 22.30—22.50, holland forint 229.65 
—231.00, lengyel zloty 63.95—64.45, leu 3.46—3.56. 
leva 4.06—4.19, lira 29.90-30.20, német márka 
135.70—136.60, norvég korona 100.80—101,80, oszlrák 
schilling —.—, svájci frank. 110.70—111.40, svéd 
korona 103.40—104.40. 

Budapesti terménytőzsde zá/iaf: Buza, tiszai aj 
77 kg-os 13.90—13.60, 78-as 13.45-1570, 79-es 1360 
—ia80, 80-as 13.70—13.95; felsőtisza éis dunán-
tuli 77 kg-os 12,70—12.90, 7<Us 12.80-13.00, 79-es 
12.95—13.10, 80-as 13.10—1330; jászsági és pest-
vidéki 77 kg-os 1^5—12.95, 78-as 12.85—13 05, 
79-es 13.00—13.15, 80-as 13.15-13.3S Bozs, pest-

I vidéki 8.65—8.85, árpa, tak. t 1150-11,75, II. 
1 11.00—11.40, zab I. 14.50-14.75, II. 1400-14.25, 

repce 23.00—24.00, tiszai tengeri 18.20—18.30. kor-
pa 10.50—10.60-

csikágói terménytőzsde zárlat: Irányzat tartott. 
Buza juliusra 47.87.5(45.75). szeptemberre 49.37.5 
49.50, decemberre 52.50 52.62.5. Tengeri juliusra 
30.50 (30.50), szeptemberre 31.870 (31.87.5), decem-
berre 32.12.5 (32.125). Bozs juliusra 29.50 (29.50\ 
szeptemberre 31.62J5 (31.62 5), decemberre 35.00, 
(35.00). 

A Belvárosi Mozi Rt igazgatósága, fel-
ügyelő-bizottsága és tisztviselőkara fájda. 
lommal jelenti, hogy 

Erdélyi Sándor ur9 
építészmérnök 

felügyelő-bizottsági tag, alkotó életének 
legszebb éveiben, vállalatunk pótolhatat-
lan veszteségére, elhunyt 

Elhunytával vállalatunk értékes tagját 
vesztette el, ki fáradhatatlan munkájával 
mindenkor az üzem felvirágoztatásán 
munkálkodott. 

Emlékét kegyelettel fogjak megőrizni. 
Szeged, 1932 julius 28. 

A Belvárosi Mozi rí. igazgatósága, 
Felügyelő-bizottsága és tisztikara 


